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Peins wint NK meisjeskaatsen in lJl,st
Zaterdag 14 juni stonden de meisjes van

74 - 76 jaar te kaatsen voor het Nederlands

kampioenschap in lJlst. 0p een prachtige lijst
van maar Liefst 25 parhrren uit dorpen uit de

geheleprovincievoorde prijs in lJlst. Hetwas

in de tweede omloop een verrassing dat het
favoriete parfuur van Wommels verloor met
5 - 2 en 6 - 0 yan het sterk kaabende Peins.

Ook het sterke Berltsum had het zwaartegen
Irnsum, maar wist todr deze omloop door te
komen met een 5 - 5 6 - 0 winst. 0p de derde

tijst gingen de partijen eenzijdig. Arum ver-

loor met 5 - 1 van Berltsum. Peins versloeg

Goënga met 5 - 0 en Mantgum wist met 5 - 1

de partij tegen Reduzum in hun voordeel te
beslissen. Raerd had een staand nummer en

l<r ram zo in de prijzen terechl De halve fina-
les brachten twee mooie partijen: Raerd te-
gen Berltsum en Peins tegen Mantgum. In de

eerste partij was het het partuur yan Berltsum

dat de partij op 5 - 3 6

- 6 wist te winnen.
In de andere partij
was het Peins met de

sterk kaatsende zus-
jes Zeinstra dat de
partijop5-46-4in
hun voordeel beslis-
te. Na het volkstied
traden dus Berltsum tegen Peins in Echter Peins pakte daarna de draad weer
de finale tegen elkaar aan. Het was op en stoomde door naar de vijf eersten.
Peins dat snel op een 2 - 0 voorsprong Enop 5-26 -4washeteenkweaopslag
kwam. Echter Berltsum kwam terug van Berltsum dat de winst voor Peins be-
en op 2 - 7 6 - 6 was het met een tekende. Een unieke prestatie voor het
kweaslag van Marrit Zeinstra, dat dorp, omdat zij nog nooit op een NK een
Berltsum op gelijke hoogte kwam. eerste prijs hadden gewonnen.
Uitstag: 1e Peins (Leentsje Bootsma, Hiske en Marrit Zeinstra)

2e Berltsum (Esmée Ynema, Anke Zwart en llse Tuinenga)
3e Raerd (Brechtsje Jorritsma, Berber Ekema en Marije Jonker)
3e Mantgum (Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra)

0peningsevenement lJtst 7 50
0p vrijdag 19 september 2Ot4 staat er
iets heet bijzonderste gebeurenin IJlst.
Vanaf 20.00 uur gaat bij ondergaande
zon het openingsevenement van lJtst
750 '[os'. Dit begint bij Moten de Rat.
Atvast een voorproefje. In het kol-
kende water verdwijnt het schip zonder
roer. De nieuwe manager in bloemetjes-
pak maakt zich op voor de gay-parade.

0pstandige lJlsters, oude notabelen en
een verdwenen schoolmeester ontmoe-
ten elkaar op een unieke historische
plaats. Verleden, heden en de toekomst
spelen een rot in deze muziektheater-
productie op drie locaties in lJlst. Wan-
neer de ktokken luiden weten atte IJI-
sters, rasechte en import, dat het spel
gaat beginnen. Flechtsje kin net mear.
Aftrap voor vier jaar feest.
Het openingsevenement is de afhap voor
versdtillende festiviteiten gedurende

vier jaar in aanloop naar 2018. In 2018

heeft lJlst namelijk 750 jaar stadsrechten.

Vrijwilligers, professionals, jong en oud, voor
en achter de schermen, werken mee aan deze

unieke productie. Liefhebbers van theater-
maken doen dit samen met professionals in
een nieuwe productie. Deze productie is spe-

ciaal voor lJtst geschreven door Folkert Sij-

brandy en Flip van Doom. De Liedteksten en
muziek zijn van Sytse Broersmat hand (de

I(ast). Samenstelling en regie: Ypy Zysling.

Waar zijn de toegangskaarten verkrijg-
baar? Toegangskaarten voor dit bijzon-
dere spektakel van lJlst 750 kunt u vanaf
nu bestellen door een e-mail te shrren naar

info@ijtstT50.nl.Vermelddaar- .. ) r / .

in uw naam, adres en het aantal i ''
gewenste toegangskaarten (max. 4 per e-

mailadres). De datum en het tijdstip rnn bin-
nenkomst \Ern uw mail zijn bepalend voor
het toewijzen van de kaarten. 0P is 0P, hoe

eerder u zich aanmeldt hoe groter de kans
om kaarten te laijgen. De toegangsbewijzen
kosten € 7,50 per stuk. Na toewijzing van
de kaarten ontvangt u van ons bericht over
de betaalwijze. Veruolgens worden de kaar-
ten begin september bij u thuis bezorgd.

Graag tot ziens op wijdag 19 september!

Het bestuurrran de stidrting lJtst 750
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Sïichïing lJlsï 750 joar geeff lJlsï kleur! . www.ijlsf750.nl



TlMMER-
OERHOUn

. Stijlvol e verzorging van begrafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeiing mogelijk;

. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
financiéle tegemoetkomingl

. Bode. de heer M. lleslinga dag en nacht bereikbaar
tel.nr 06 - 5377 77 53 of 0515 -43 18 75

jVoor verdere informatie veruijzen wij u graag door naar onze wetrsitei

i www.uitvaartvereniclinqitlst tl of u kunt contact opnemen met een van
i onze bestuursleden waaronder de heer J en mevrouw A. de Boer,
i l\.4ientlán 1 te lJlst, tel nf 0515 - 53 17 37

N ROSIER
Fokke Rosicr

De Kling 27, 8ó-\ ] L'1, lJlsr
TcL. (t)515t 53 )) 31- .líohicl t)ó - -i0 ó5 761,\

L, - xt u il ; rr;.: ie r t í nt n a r h cdr i j |Qt,h o m a. n /

Aannernirgsb**rijf Weg- en Waterbouw

O -*L-SIJPERDA-HARDY-
oovtesDUíeou

legra(ht 12 . 8651 tG ljlst
I ails 429 717 . f t515 429 778

www,sijperda-lardy.n I
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W,:t t. WaiÊraltt
Stierstra & Van der Wal

www.musikant.nl
Gitar bas en mandoline les zonder notenschrift

i*x

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-249461 95 10515-532772
Ook nkoop, afsie len en repa.atie van snêàrinstrument€n
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Stienstra & Van der Wal-lJlst
lSo en VcA gecertíiceero 1

Ook kurl u bij ons tereca: voorl
. RemÍargs- en geleidewerken
. Stalea damwanden
. Haven aanleg en steigeruerk
. l-loul,evefantie
. DrveGe typen walbesch€iingen
. Houasa bruggen

Voor infamatie enlof eea
vrijblívende otfeÍle klnl , allijd
contact met ons opneme!.

LIw kapster aan huis
voor darnes en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-L44647a4
www.reinashairse rvice. n I

Reina Kroes
Stadslaan ?9

865r AC IJlst

gdN-szt- Y$IWobiIe )l) ,,
Hair Care) (
06-50686653
Uw kapster aan huis

Voor jong en oad
Gerda de Jong

I
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w
Rogmolewei 6 865' EP lJlst

Wff'r*ut,reit let 0515-à33243 Fax0515-531362

ve;ligheloiràngaan info@strenstra-vanderual nl

n?dw s"' M.strenstra-vandeffial nl

w@ttersn ijer. nX



04juU

05juU

06 juti

12juU

21 juU

22 augustus

23 augustus

Keatsferiening Nije Moed. Bakkerij de Witte jeugdpafij,
IJlst, 16.00 uur
Keatsferiening Nije Moed, KNKB Wetpen meisjes, 10.00 uur,
IJlst
Keatsferiening Nije Moed, DamstastucpaÉij. Oosthem,
10.00 uur
Open Imkerdag, Heemtuin, Heeg

Overnachting EUstedenvloot

Keatsferiening Nije Moed, Stadsherberg ltWapen van lJlst
nadrtkaatsen, 21.00 uur, FrisiapLein

13e beachvolleybattoemooi lJlst, P-terrein De Dassen-
boarch

30 augustus Keatsferiening Nije Moed, Zijslingbaggerpartij, 13.00 uur,
Jutijp

Geen stitte in Stittecentnrm Mauritius!
Menigeen zal het al zijn opgeval.l.en. Sinds enige weken wordt er driftig
gesjouwd, gezwoegd, getimmerd in de Mauritiuskerk. Dag in, dag uit is
de aannemer aan het werk, bijgestaan door wijwitUgers. De consistorie
en de Eehof zutlen een metamorfose ondergaan. Momenteet is er in de

Mauritius weinig ruimte om de STILTE te zoeken. fijdens de verbouwing

zal de kerk om deze reden, niet open zijn op de woensdagavonden tot na-
der bericht. Getukkig zijn er, tijdens de zomermaanden, genoeg mooie
stilteplekken te vinden in de natuur in en om lJlst!

GRAAG GEDAAN
Graag Gedaan is een wijwitUge hulpdienst voor het bij elkaar brengen (via
ons contactadres) van hulpverleners en mensen die hutp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aanmerking?
1. Autoveníoer.

Voor licht gehandicapten of oudere mensen, die behatve vervoer ook
verdere begeteiding of hulp nodig hebben naar bijvoorbeeld ziekenhuis,
kleding kopen, kapper e.d.

2. Inspringen in tijdelijke noodsituaËes.

Bijvoorbeeld een moeder moetplotseling naarhetziekenhuis en er is opvang
voor de kinderen nodig of een atleenstaande komtthuis uithetziekenhuis en
kan zich nog niet alleen redden. De hulp die in dergelijke gevallen geboden

wordt is van overbruggende, tijdelijke aard, totdatde geholpene na een paar
dagenhetzelfweeraankanof eenberoepskrachtvanthuishutphetoverneemt.

3. Eenvoudige karweitjes.
Voor mensen die daar door ziekte, handicap of ouderdom niet zeU toe in
staat zijn, b.v. boodsdrappen doen, medicijnen haten.

Dit zijn een paar voorbeelden van de meest voorkomende hulpver-
leningen. Hebt u één van deze of dergelijke hulp nodig, bel dan ge-

rust naar onderstaand contactadres. Dit getdt ook voor eventu-
ele nieuwe hutpverleners. Vooral chauffeurs! De geboden hutp is in
principe gratis, ateen voor autovervoer worden de benzinekosten vergoed.

Het Graag Gedaan<omité bestaat uit 3 darnes:

Contactpersoon: Mew. Sj. Wiebenga, Eegracht 105, tet. 537529; bij afwe-
zigheid mern. G. Hoeksta, tel. 531602 en mevr. R Johnson, tel. 531569.

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 Inl. Fokke Rosier,
De Kling 27,8657 Cl lJtst, 0575-532234/06-50657649

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
Juli
Augustus
September

Oktober

November

December

verschijnt It Kypmantsje niet wegens vakantie

Stipepunt Drytts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zijn zíj van 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@stipepunt.nt.
Mauritiuskerk aan de Eegracht open voor bezinning.
Iedere woensdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur.
Wandel binnen voor bezinning, reflectie, kaarsje branden,
gebed of gewoon zijn.
Het Vrouwenkoor 't Roer orn repeteert éénmaal per veertien
dagen op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Het
Wapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.

do$ftrffiacht
,

11 augusfus

8 september
13 oktober
10 november

8 december

21 augustus
18 september

23 oktober
20 november
18 december

Uw huisarts bq spoed
buiten kantoortijden

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

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LLz7 1L2

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbetang IJtst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Drukl
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal.)

inleveren tot en met
11 augustus a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: info @hekmanijlst.nl
Het eerstvotgende Kypmantsje

verschijnt op 21 augustus 2014.

@ Copyright bij Vereniging Stadsbelang IJlst

Niets uit deze uitgave mag worden veneelvoudigd

door middel van drulg fotocopie, scan ofop
enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te

wiizigen, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

verantwoordeliikheid van de redactie

GeenPUt:TlE spoed
Fryslán Wet

. )rstrct snÊek pOtitie

Telefoon: 0900-8844
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Elfstedentochten

Foto's: I4artín de Groot en Sjoerd de Vrtes @weíIorkest)

Inmiddels heeft lJlst alweer de nodige elfstedentochters kunnen begroeten.
De wandetaars kwamen in de week van Hemelvaartrangs, gevolgd door de old-
timers, de steppers ('s morgens in de regen!), de motoren envooral de fietsers
vanwegehetgroteaantaldeelnemers.0pdefotodelaatste3deelnemers,dielJlst

nog na 18.00 uurpasseerden. Eénvan de mannen kwamuitNieuwZeeland. Alle
3 waren ze ongetaind, maarvol goede moed. Zouden ze het gehaard hebben?
voor sfeer zorgde dweilorkest de Heegemer Dekdweilers, die in het Finkster-
weekend met een echte Friese praam een Elfstedentocht maakte en op zondag
1e Pinksterdag in lJlst speetde. 0p 2l julivolgen nog de kanoërs en de kruisers.

met een zwemfeest!
0p wijdag 16 mei zijn (bijna) alle circula-
tiespelers verhokken naar Joure voor een
leuke afsluiting van het seizoen. Ondanks
de verbouwing kon er toch fijn worden
gezwommen en genoten van wat lekkers!
Iedereen heeft binnen de verschiltende ni-
veaus weerveel geleerd afgelopen seizoen.
Er zal ook nu weer een aantal circulatie-
spelers doorstromen naar de C-jeugd. Zit je
volgend jaar in groep 4 of hoger en wil je
ook eens kijken ofvolleybal iets voorjou is?

Kom dan aan het
begin van het nieu-
we seizoen naar de

training en speel

een aantal keren
wijbtijvendmee.Wit
je alvast meer weten
over circulatievol-
leybat? Mail dan
naar jeugdcommis-

sie@ stanfries.nl

Vloot Elfstedentocht te water overnacht in lJLst
0p 21 juti aanstaande komt de vloot van
de Friese Elfstedenweek ovemachten in
IJlst. 250 kanovaarders en 125 motorbo-
ten'doen'in 5 dagen alle elfsteden aan en
blijven o.a. in lJlst overnachten. Dit evene-
mentwordt één keer in de drie jaar georga-
niseerd door de watersportvereniging De

Meeuwen uit Leeuwarden; ditjaarvoor de
23e keer! In 2005 overnachtte de vlootvoor
het eerst in lJlst. Deze overnachting werd
door alle betrokkenen als erg positief erva-
ren en zeker voor herhaling vatbaar. Ook in
2008 en 2011 heeft lJlst de ll-stedengas-
ten gastvrij ontvangen. 0p 21 juU verhekt
de vloot, in groepen, vanuit Leeuwarden.
De eerste deelnemers worden vanaf 14.00
uur in lJlst verwacht en btijven tot uiter-
Ujk 12.00 uur de volgende dag in lJtst.

De I/W, Stadsbelangen en Molen de Rat
hebben een leuk progÍamma voor de deel-
nemers bedacht. Ook de plaatsetjke horeca
en middenstand zijn benaderd en hebben
hun medewerking toegezegd.

Het programma zal er in grote lijnen
als volgt uit zien:
. Vanaf 14.00 uur: Houtzaagmolen 'De

Rat'is vol in bedrijf en is gratis toeganke-
lijk voor publiek.
. 14.00 - 21.00 uur: stempelen in hett/W
kantoor aan de Geeuwkade.
. 19.00 - 19.30 uur: ontvangst van het
bestuur van de Friesche Elfstedenweek in
hetVW- kontoor.
. 19.00 - 21.00 uur: Doopsgezinde kerk
aan de Eegracht wordt opengesteld voor
publiek.

. 19.00 - 27.00 uur: Groot terras in het
centum.
. 19.00 - 20.00 uur: Demonstratie fiertjep-
pen op deAbmaschans.
. 19.00 - 21.00 uur: Demonstatie kaatsen
op het Frisiaplein.
. 19.00 - 21.00 uur: Demonstratie jeu-des-
boules nabij de ijsbaan.
. Van 20.00 - 22.30 uur: Levende muziek
en terras bij Stadsherberg 'Het Wapen van
IJlst'.

De toegang is gratis en een ieder is
welkom!

Alle inwoners worden opgeroepen om hun
huizen feestelijk te versieren met vlag getjes
en de vlag uit te steken.



Kinderen van de Kogge laten zien waar ze TR0TS op zijn!
Afgelopen donderdag 15 mei was het zo

ver! De tentoonstelling TROTS'werd ge-

opend op basisschool de Kogge in IJlst.

De leerlingen presenteerden hun talen-

ten en verwoorden waar ze het meest trots

op zijn. Een veelheid aan talenten... De

één is trots op zijn medailles, de ander

op haar doorzettingsverrnogen bij mu-

ziekles, weer een ander is er trots op dat

hij zulke goede wienden heeft en minder

kinderen en er liepen zichtbaar TR0TSE

ouders door de school. Na de tentoonstel-
ling startte er een collegetour met Petra

van Zanten, kinder- en jongerencoach in
Sneek e.o. Tijdens de collegetour vertelde

Petra op interactieve wijze over haar werk

en de manier waarop zij kinderen stimu-

leert om hun talenten en passies te ontwik-

kelen. En ze gaf tips hoe we kinderen het

beste kunnen stimuleren in hun talenten en

prestaties op school en thuis. Bijvoorbeeld

datje compUmenten het beste zo concreet

mogetijk kunt geven. Niet alleen: "Je bent

een doorzetter!" Maar benoem ook waarom
je datvindt. Dus bijvoorbeeld: "Je bent een

positief gedrag op de lange termijn veel beter

werkt, dan aandacht voor negatief gedrag.

Kortom, een geslaagde en interessante

avond en een school vol TR0TSE ouders,

kinderen en leerkrachten!

ruzie heeft. U snapt het a1... Menig ou- doorzetter,wantjehebtaljewerkvandaag kr-n* ,

der was geraakt door de talenten van de af!" 0p die manier kan een kind voor zich- ltrq
zelf ook checken waarom hij/zij een compli-

ment krijgt en is het duidelijk om welk ge-

drag het gaat. De kans op herhaling van het
positieve gedrag wordt dan groter. Tot slot

benadruk:te Petra dat aandacht geven aan

Nieuw: De 'Praten doe je met z'n tweeën'-cursus
Is je kind 2 jaar oud (of ouder) maar be-

gint het nog niet met praten? Maak je je

wel eens zorgen over de spraaktaalontwik-
keting van je kind? En weet je soms niet
hoe je de spraaktaalontwikkeling van je
kind het best kunt stimuleren? Dan is de

'Praten doe je met zh tweeën'-cursus iets

voorjou! 0p deze cursus leerje meer over

de communicatie van je kind en hoe je als

ouder het beste bij het taalniveau van je

kind kunt aansluiten. De cursus is voor ou-

ders van kinderen (2-5 jaar oud) waarbij de

taalverwerving van het kind vertraagd is.

IIet prograrnma bestaat uit:
. een intakegesprek voor de ouder(s) en

het kind met de Hanen gecertificeerde lo-
gopedist voordat het programma begint.
. een huisbezoek met een video-opname
als start voordat het programma begint.
. 7 informatiwe bijeenkomsten in kleine

oudergroepen waarin de strategieën be-

sproken en geoefend worden.
. 3 individuele huisbezoeken gedurende

het programma waarbij specifieke commu-

nicatiedoelen en stategieën voor je kind
worden besproken.
. 3 individuele video-opnames van de in-
teractie tussen de ouder en het kind zodat

de ouder direct kan "zien"wat helpt.
. ondersteuning van de andere ouders in
de groep die dezelfde ewaringen hebben.
. een afsluitend gesprek met ieder ouder-
paar.
. alle video opnames worden per kind op

een DVD vastgelegd en aan de ouders over-
handigd.
De methode is gebaseerd op jarenlang on-

derzoek naar de manier waarop ouders met

hun kinderencommunicerenennaardemeest
effectieve shategieën in het helpen leren

communiceren rran kinderen. De cursus richt
zió met name op ouders die zich zorgen ma-

ken over de spraaktaalontwill<eling van hun
kinderen. fijdens de cursus leren ouders om

de spraaktaalontwili:keling van hun kinderen

in dagelijkse sihraties spelenderwijs te stimu-
leren. De eerste oudercursus zal in het najaar
starten (ocatie Nij Ïostins, IJlst). Vooraf zal

er een informadeavond plaatsvinden, waarin

ouders op de hoogteworden gesteld wer dein-
houd en hetverloop van de cursus. Na deze in-
formatieavond kun je besluiten of je deze cur-

sus wilt gaan volgen. Nieuwsgierig geworden?

Meld je dan nu aan voor de ?raten doe je met

z'ntweeën'-cursus in hetnajaar. Je kuntjevoor
de informatieavond opgeven bij Julia mn Lo-

gopediepraktijk De Spraakboom: 06-1 1131 538

of via de website www.despraakboom.nl.

Langstirtmieske Wk ;
Dit is syn Fryske namme.
Langstirtemies wordt hij
ook wel genoemd. Dit staart-

mezenras uit Engeland en die

Zuid Europa hebben een brede wenk-

brauwstreep. De soorten uit Noord-Europa

hebben een zuiver witte kop. Onze staart-

mezen houden het midden tussen beide

genoemde rassen. Die met een lichte kop

wordt ook wel betiteld als: doodshoofdje,

ossenkopje of ijsbeertje. Het vogeltje is
ongeveer 14 centimeter lang en als men

dat zo leest lijkt het een behoorlijke vogel,

maar dat is zeker niet het geval, want dit
vogeltje is maar ietsje meer dan de helft van

zijn totale lengte, het overige is staart, en

derhalve is het haast het kleinste vogeltje
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wat er bestaat. Als het wegvliegt,

tijkt het wel wat op een vtiegende

lepel. Dat komt waarschijnlijk

van de zwarte streep, die van zijn piep-

klein (snebje) snaveltje via het oogje,

over de rug, naar zijn zwarte staart loopt.

Er is haast geen andere vogel, die zoh
klein snaveltje heeft. Maar ook met dit
snaveltje weet het diertje best zijn kostje

te verzamelen. De lange staart gebruikt

hij als een evenwichtsstok, waarmee het

zich tuimelt en slingert door het struik-
gewas, om zijn voedsel te zoeken, en het
getsi-tsi-tsi is dan ook niet van de lucht.
Het eten van deze mees bestaat uit insec-

ten, laryen, spinnetjes en poppen. Het

zijn ook voortreffelijke nestenbouwers.

Erwordt een kogelvormig nest gemaaktvan

mossen en vezels en de buitenkant wordt

bekleed met spinrag en mos, de binnenkant

is eenbedjevanveren, dus hetis een donzen

bedje. (Er is iemand geweest, die een nest

heeft uitgeplozen om de veertjes te tellen.

Hij kwam op een haastniette geloven aantal

van 2379 veertjes). De staartmees legt 8 tot
12 roomkleurige eitjes met rode puntjes en

deze worden door het wouwtje ongeveer 3

weken bebroed, waarna ze na ongeveeÍ zes-

tien dagen uitvliegen. Maar het gezin bUjft
nog lang bij elkaar, soms tot na de winter.
Dan pas gaat ieder zijn eigen weg.

Namens de vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.,

Sj. landman



Ondernemersplein woensd ag 2t mei ZOt4
In het kader van de jubileumweek van
Stadsherberg Het Wapen van lJlst vond op
21 mei het Ondernemersplein plaats. De

avond werd op initiatief van Jetle Scheur
georganiseerd door Stadsbelang lJlst en de

0ndernemersvereniging lJlst. Totaal waren
er 30 deelnemers. We werden welkom ge-
heten door onze gastheer en initiatiefne-
mer Jelle Scheur. Daarna feliciteerde Hans
van Staaten onze gastheer en gastvrouw

met hun jubileum en volgde een korte toe-
spraak van onze nieuwe wethouder Maar-
ten Offinga. Offinga benadrukte het belang
van MKB en vond het Ondernemersplein
een prachtig initiatief, met grote opkomst.
Ook de deelnemers en bezoekers waren
entlousiast. Vooral de informele, onge-
dwongen sfeer, delage drempel en de grote
opkomst werden genoemd. De verschei-
denheid aan bedrijven was bijzonder groot

en alle ondernemers hadden hun best ge-
daan om hun producten zo goed mogelijk
tot uiting te laten komen op hun 'tafeltje'.
Maar waar het natuurlijk vooral om ging was
elkaar te leren kennen. Wat we als onderne-
mers en bezoekers voor elkaar kunnen be-
tekenen. Waarom elders iets halen als het
ook in lJlst is te krijgen? Het is wel duide-
Ujk geworden dat lJlst nog steeds een zeer
bedrijvig stadje is.

"Bibliothecaresse" Geeske Hoomans in de bloemetjes gezet
0p 5 juni jl. werd het Grand Café in Nij
Ytostins feestelijk in gebruik genomen. Na

het officiële gedeelte nam Tjeerd Brouwer
het woord. Ten overstaan van een vol café

bedankte hij mewouwGeeskeHoomans, die
maar liefst 27 jaar de kleine bibtiotheek in
de westvleugel van Nij Íostins onder haar

hoede had. Nu de bib[otheek van
Zuidwest Fryslàn in het nieuwe Café

is gehuisvest, beschouwde zij haar
taak als votbracht. Als dank voor al
die jaren trouwe dienst overhandig-

de Brouwer haar een prachtig boeket
en een schaal met diverse producten.

De Blik op lJl,ster ondernemingen

De komende maanden kunt u in't Kypmantsje steeds een interviewlezen met ondernemers
uit IJLst die lid zijn van OndernemersveÍenig:ng IJ1st. Ongemerkt is erveet knyatiteit en
vakmanschap aanwezig in onze bedrijvige stad en daarvertetlen de ondernemeÍs
graag meer oveÍ.

Ileze maand een interview metBerco BVroestvaststaat

Meer informatie over Ondernemersvereniging lJtst kunt u vinden op wivw.ijlst.nu.

Berco BV roestvaststaal
gevestigd aan Trompmotedyk 6, IJlst
(wunrv.berco-nÍs.nt)

Een interview met Bertus en TJattie de Boer
7. IIoe lang ájn jullie aI in lJlst ganestigit?
Het bedrijf is sinds 1996 gevestigd in lJlst. Eerst zaten we in
Dedgum, maar wegens ruimtegebrek en vanwege de moge-

lijkheden in lJtst voor de combinatie wonen en werken, zijn
we naar lJlst verhuisd. Bertus de Boer en Jappie 0singa (van
garage 0singa) kvyamen elkaar destijds tegen tijdens werk-
zaamheden op een zuivelfabriek. Osinga had toen net zeU
nieuwgebouwd op het industrieterrein en maakte Bertus de

Boer erop attent dat er nog ruimte was. Zo zie je maar weer!
2. Hoeve eI werknemers hebben jullíe?
Vijfentwintigjaar geledenzijnwebe gonnen als eenmanszaaken
momenteelhebbenwe ongeveer 20werknemers in dienst, met
een fl exibele schit.VijfwerknemerskomenuitlJlst.We zijntang-
zaam gegroeid, eigenlijk kv'ram er elk jaar een werknemer bij.
3. Wat zijn de hoofdactíviteitenvan jullíe beilrijf?
Berco BV is een gespecialiseerde toeleverancier van machi-
nes en apparaten in roestvaststaal en aluminium voor de
voedingsmiddelenindustrie. Dit varieert van tanks voor de
zuivelindustrie tot complete skids voor een snoepfabrikant.

4. Wat maalr- jullíe bedrtjf bíj zonder?
we zijn sterk in het specialistische, wat kleinschauger werk. Als toele-
verancier wordt ons gewaagd mee te denken aan het ontwerp van ma-
chines of apparaten. We zitten met onze opdrachtgevers aan tafel. 0m
aan deze waag van onze opdrachtgevers te kunnen voldoen hebben
we onder andere geurvesteerd in een softwareprogramma om 3D-ont-
werpen te kunnen maken. De kracht van ons bedrijf is dat we klanten
meteen te woord staan bij problemen. Verder zijn we VCA gecertificeerd
en werken we volgens de EHEDG. Dit houdt in dat we voldoen aan de
eisen voor hygiënisch en veilig produceren. In de voedingsmiddelen-
industrie is het natuurlijk enorm betangrijk het bacteriegetar zo laag
mogelijk te houden. Dat begint al met de fabricage van de apparatuur.
5. Hoe zíet de toekonstvan jullie beilríjf eruit?
Momenteel zitten we in een directieoverdracht. per 1 januari 2015 wor-
den de directietaken van Bertus en Tjalue de Boer overgenomen door
Oscar Poelsta en Feite van derveen. 0scar is werknemer van het eerste
uur en is dus bekend met het'concept Berco'. Hij heeft Feite gewaagd
samen met hem de leiding over te nemen. Bertus btijft na de overdracht
in dienstals calculatoren alsaanspreekpuntvoordeklanten. Enverder?
wellicht uitbreiden, maar eerst zorgen dat de overdracht goed verroopt.

Ob.y.



Opening Grand Gafé Nij Ytostins
De afgelopen tijd is de voormatige recrea-

tieruimte van Nij Ïostins omgebouwd tot
een gezellig en sfeervol Grand Café, bedoeld

voor inwoners van lJlst en omgeving. Het

café heeft een bredere functie gekregen en

is ook bedoeld om een aantal voorzienin-
gen te behouden, zoals o.a. de bibliotheek.
Met een kopje koffie kan hier de krant
worden gelezen, maar ook zijn er allerlei
activiteiten zoals creatieve workshops en
muziek.0p 5junijl. vond onder grote be-
langstelling de officiële opening plaats.

Marcelvan derMeulen, locatiemanager Zorgj-

groep Tellens locaties lJlst (Nij Ïostins),
Heeg (Talma State) en Blauwhuis (Teatske-

h0s), verwelkomde de in groten getale aan-

wezige bewoners van Nij Ytostins en verdere
genodigden en schetste in het kort de histo-
rie van Nij Ytostins, maar ook de toekomst

van dit woon- en ontnoetingscentrum.
Vewolgens was het de beurt aan wethouder

Mirjam Bakker van de gemeente SÍdwest-
Fryslàn om de openingshandeling te ver-
richten, het openen van een wensenboek,

om daama Nij Íostins en daarmee lJlst geluk
tewensen metditprachtige Grand Café. 0nder
het genot van een dran$e en een hapje na-
men de aanwezigen hetcafé directin gebruik.
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Bridge in lJlst
De Bridgeclub ' Heel Wat Manche'viert dit
jaarhaar 35 jarig jubileum. 0p 14 november

wordt dit heuglijke feit gevierd. Bridgeclub
'Heel wat Manche'te lJlst is officieel op-

gericht en aangesloten bij de Nederlandse

Bridgebond ( NBB ) op 10 september 1979.

Maar de geschiedenis van onze Bridgeclub
gaat echter terug tot 1969. Bridge in lJlst
is toen ontstaan door samenwerking van

3 Vrouwenbonden: de Nederlands Chris-

telijke Vrouwenbond en de beide Ptat-

telandswouwenbonden. (Christelijke en
Neutrale ). Er werd een bestuur gevormd

onder leiding van mewouw Hermsen. Me-

vÍouw Vrolijk, atom bekend bij de brid-
gende Sneekers, werd gewaagd om met

cursusmateriaal les te geven. Deze cur-
sus vond plaats in de voormalige pastorie

SRIDGE-CI-UB Dat was in teTe.rn 2013 werd het Miens-

."#- ffi ,. ;."i1- tr',;iÏ:,ï::"':Iffi"ï:iTï:",tr:ïï:
tf*r! spelen om de week op de maandagmiddag

k^ I li 
- ó en woensdagavond. De Bridgeclub 'Heel Wat''(f{ 

w^it;NcHÉ r}u 
i:ïff ;'JïlH'Aï"::::'fJïï"ï::

'De Skoender han de Zevenpelsen in
IJlst, welke destijds in gebruik was als

zeilschool. Door mond tot mond reclame

kregen we steeds meer leden en gingen

er stemmen op om ons officieel bij de Ne-

derlandse Bridgebond aan te sluiten. De

zeilschool werd te klein en onder leiding
van mewouw Eerdmans verhuisden we

naar het Mienskipsh0s. Er werd een prijs-
waag uitgeschreven om een goede naam

voor onze club te vinden en na stemming
door de leden werd dit'Heel Wat Manche'.

en er wordt niet met het mes op tafel ge-

speeld. In het nieuwe seizoen bieden wij u
ook weer de gelegenheid om bridgelessen te
volgen. U kunt daawoor informatie krijgen
en u opgeven bij Steven Ferwerda: tel: 0515

- 424970, e-maiL steven.ferwerda@tele2.
nl. Voor overige informatie kuntuterechtbij
de secretaris van de club, Gien Schild: tel.:
0515-427235 of e-mail: gidisneek@home.

nl. U kunt ook nog informatie over de club
vinden op de website van de Nederlandse

Bridgebond: www.nbbclubsites.nl.

"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitentui Hoort"
In het vorige Dryltser Kypmantsje had ik al
geschreven dat het volgende concours in
Dordrecht zou zijn m.b.t. het evenement
"Dordt in stoom". En zo zijn we (Jan Sjoerd

en ik) op zaterdag 24 meí naar Dordrecht
gereden. Na de ontvangst in het VW kan-
toor en het omkleden gingen we met de

11 aanwezige omroepers naar't Zeepaert,

een voormaUg koopmanshuis dat nu door
de gemeente gebruikt wordt voor officiële
ontvangsten. Hier was het wethouder dhr.
Jasper Mos die ons namens de gemeente

Dordrecht welkom heette. Ook deze wet-
houder is opgenomen in het illustere gezel-

schap van de "orde van de lJlster schaats".

Dit bteek wederom in goede aarde te val-
len.Na deze plichtpleging storten we ons al
roepende in het geweld van de stoom, een
groots evenement en veel belangstelling.

De dag kon niet kapot, niet alleen door de

hele goede organisatie maar ook door het
fantastische weer. Na de lunch beklom-
men we het podium, welke opgezet was

aan de Wolwevershaven, midden hrssen
het stoomgeweld maar niet hindertijk voor

onze stemmen. Mijn verplichte tekst ging

over 'het Hof de locatie waar de 'eerste

wije statenvergadering' werd gehouden

en dat nu in gebruik is als museum. Na een

lopende verbouwing zal'het Hof eind dit
jaar heropend worden. Daarna een pauze

waarin we wederom van alle stoommachi-
nes konden genieten. Wat is er - gelukkig -
veel authentiek materiaal bewaard geble-

ven en wat zijn de bezitters ervan tots op

hun machines. De wije tekst over lJlst werd

vanaf hetzelfde podium aan de toeschou-

wers/aanhoorders ten gehore gebracht.

Toen was hetvoor ons alweer tijd om om te
kleden en huiswaarts te keren i.v.m. ver-
plichting op deze zaterdagavond. Tijdens de

rit naar huis werd Jan Sjoerd op de hoogte

gebracht dat hij de kampioen van de dag was
geworden. Later bleek dat er door mij een 9e

plaats was behaald, dat kan beter natuurtijk,
maar de jury beslist hierover. ïllat ik nog wel
wil vermelden, is dat ik tijdens de ontvangst
bij de \IW de 3e prijs van Kampen nog in ont-
vangst mocht nemen, een mooie hout gesne-

den standaard. 0p Pinkstermaandag mochtik
- langs de route door lJlst - de niet 11-steden-

fietsers bekend maken wat er in lJlst zoal te

doen was EN natuurtijk de kaarten stempelen

van de 1 1 -stedenbedwingers. Woensdagmid-

dag 11 juni ben ik bij de toeristische locaties
in en bij Drylts geweest om de gasten van
onze stad op te roepen om t avonds naar de

fiertjepwedstrijden te komen kijken, leuk om

deze speciale groep gasten zo te benaderen.

Er moest zo nu en dan ook "over de grens" ge-

roepen worden voor de buitenlandse gasten.

Tot een volgende keer en Zegt het voort,

zegt hetvoort.
Uw Stadsomroeper Harmen de Vries

Eegracht 24, 0575-532057



Routekaart 8 van lJlst gepresenteerd
Aan het begin van de Overtuinenfair op 7

junijl. presenteerde Stichting lJlst 750 Jaar

de routekaart 8 van lJlst. Herbergier Jelle

Schreur van Het Wapen van lJlst ontving
onder de leilinden aan de Eegracht het eer-

ste exemplaar uit handen van voorzitter Ed

Drenth. In een korte toespraak refereerde

Drenth aan de vele toeristen die bij dejubi-
lerende Stadsherberg een gastwij onthaal
krijgen en er bovendien terecht kunnen
voortoeristische informatie overde stad. De

nieuwe routekaart is een mooie aanmlling
op het toeristische aanbod, bezoekers zien

meteen hoe lJlst midden in een web van

wandel-, fiets-, vaar- en autoroutes ligt.
Ook de belangrijkste bezienswaardigheden

van de stad staan vermeld. Alle routes be-

ginnen bij de Stadsherberg. Meteen vond

de kaart gretig afuek, atleen al tijdens
de 0vertuinenfair zijn meer dan duizend

exemplaren uitgedeeld. Ook veel inwoners

van lJlst toonden belangstelUng, de kaart
biedt een paar verassende routes rond de

stad. De Routekaart 8 van lJlst is gratis ver-

krijgbaar bij de sponsors: technisch bedrijf
Bakker, Nijenhuis I\ueewielers en Stads-

herberg Het Wapen van lJlst, en tevens bij
het VW-kantoor, bij bakkerij De Boer, bij
het Museum Nooitgedagt en op verschil-

lende adressen in de regio. De uitgebreide
routebeschrijvingen staan vermeld op de

website: www.ijlst750.nl > routes.

IJtster fakketavondstadsïvandel,ing 2OÍ.4
0p wijdag 26 september a.s. organiseert

de WV Zuidwest Friesland tussen 20.00 en

22.00 uur weer de bekende fakkelavond-

stadswandeting met diverse activiteiten

op en langs de Ee- en Galamagracht. Beide

grachten zullen die avond weer feeëriek

verlicht worden door middel van olie/kaars-

lampjes langs de straat en fakkets/waxine-

lichtjes langs het water van de Stads-Ee.

Wij doen graag een oproep aan de bewoners

van de grachten om nog meer fakkels en/of

olietampjes en waxinelichtjes op de walbe-

schoeiing te plaatsen en in de overtuin. 0m

ook de allerkleinsten bij deze avond te be-

trekken wordt ditjaar een lampionoptocht
gehouden. De kinderen kunnen letterlijk
achter de muziek aanlopen over de gracht.

Elk jaar probeert de VW het programma

voor en door lJlsters verder uit te bouwen.

Dankzij de belangeloze medewerking van

vele lJlsters is er inmiddels een stevig fun-
dament gelegd. Wiltu, eventueel samen met

familieleden, wienden of buurtgenoten, ook

uw medewerking verlenen, dan bent u van

harte welkom. Aanmelden kan bij Simon

Jellema (tel. 532951), Jan van der Wat (tel.

537497) of Edsko Hekman (tel. 418089). Ook

roepen wij de bewoners van Oud-IJlst (Ee- en

Galamagracht, Uilenburg, Popmawal en Frisi-

aplein op nu alvastlege glazen potten en pot-
jes te bewarenvoor de Fakkelavond om er met

elkaarvoorte zorgen datlJlstprachtig verlicht
is op deze avond. Alle activiteiten zullen zoals

gebruikelijk weer gratis toegankelijk zijn.

\ÍW lJlst, Geeuwkade 4 g&g3ïiffi
l,Vist u dah de VW lJlst rneer heeft dan
a[een maar fiets- en waterkaarten?
Watdachtuvan:
. VWcadeaubonnenvanaf. € 7,50
. De Nationale Dinercheque
. Servies van Wiebe v/d Zee

. Groot assortiment aan Friese artikelen, o.a. bikini's,
zwembroeken en slippers

. Vele cadeauartikelen.

Kom gerust eens langs, de winkel is open! Medewerkers van VW lJlst

0pbrengst coltecte Epil,epsiebestrijding
De collecte van het Epilepsiefonds heeft in
IJtst € 1.084,30 opgebracht. De opbrengst
van de collecte is bestemd voor wetenschap-
p etijk onderzoek, voortichting sactiviteiten,
het organiseren van aangepaste vakanties
voor mensen met epilepsie en individuele
hulp. Epilepsie is een tij delijke fu nctiestoor-
nis in de hersenen, die zich uit in aanval-
len. Iedereen kan op elke leeftijd epilep-
sie krijgen en er kan niets worden gedaan

om het te voorkomen. In Nederland leven

120.000 mensen met epilepsie en
30 procent van deze mensen blijft veel last
houden van aanvallen. Hoe epilepsie ont-
staat, is nog steeds niet bekend. Er is dus
geld nodig voor onderzoek. Maar zeker ook
voorvoorlichting: veel mensen weten niets
over de aandoening epilepsie. Naast het
subsidiëren van onderzoek en het geven

van voorlichting,organiseert het Epilep-
siefonds vakanties voor mensen met epi-
lepsie. Voor veel kinderen en volwassenen
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is dit de enige mogetijkheid om met vakan-
tie te gaan. Ook verleent het fonds individu-
ele hulp aan mensen met epilepsie. Hebt u
de collectant gemist? Maak dan een bijdrage
oveÍ op guo 222777 (IBAN: NL83 INGB 0000

222 7 77) ten name van het Epilepsiefonds
te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 (een-

malige gift van € 2,00). Het Epilepsiefonds
bedankt alle wijwilligers en iedereen die
heeft gegeven aan de collectant.
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Verbcuw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8ó51 ED lJtst
ïet. 06-10307939 I Fax 0515-852881

sybrenvanderzee@hotmai l. com

. CV-ketels

. Ventilatie

. Elektra

. Dak- en ziftkvêrk

. Seruice & onderhoud

. Zonnepanelen

. zonnsboil?.1, ":'::,r.t

. Warmtepompen

. Hout / pelletkachels
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GËBR.S:Kil4A B}J|
.rm"ïïllnltlrTfirÍr

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

Autobedrijf
J. Osinga

Altijd vertrorwd
dichtbij

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

Voor alles wat met uw
arto te maken heeft
Rogmolewei 9
8651 EP Ulst
0sl5-53238ó

tccrsmo
Grondvetret
Roodhemstemeg I
8651 CV IJLST

Uil voorroqd leverboor: . zond . gÍand . menggronuloof
Leve.:ng grind, beslÍolingmoleriool, domwondhoul enz. enz.
InÍormêêr vriibliivênd noclr onze schêÍpê pÍiizen
. _grondyvêÍk . ÍÍoÍispo.l . krqonvsrhuur . zond- en gÍo.dhordel
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In mijn solon gebruik ik de huidverzorgingsproducten
en de moke-uo von Onif lome

Ook geeÍ ik gratis workshops von Oriflome bij gasivrouwen thuis

Wift u een ofsprook moken voor een behandeling of een workshop?
Dit kan telefonisch of oen moil.

Tel. O515-53?9O7 / 06-16113027
i nÍo@schoonheidssolonvtino.nl

Yfino Schot
Croleskwortier 88
8ó51 HG IJLST

Benieuwd wat de juridische consequenlles zijn van
vsranderingen in uw persoonhlke situatie? Ëchischeiding,

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

en eerlijk advies van uw notaris mr. Femmy Smink.



Stadsherberg 0ldtimer Rally lJLst 24 mei j[.
Een spontaan bedacht idee werd werke-

Ujkheid op zaterdag 24 mei- De eerste

"Stadsherberg 0ldtimer Rally lJlst!". Wat

een opkomst, wat een enthousiasme en

wat een mooie middag. Het weer was ons

goed gezind en in een lang lintvan prach-

tige Oldtimers reden wij door het Friese

Land. Het moet een mooi gezicht zijn ge-

weest. 0nderweg kregen we van menig

toeschouwer een glimlach. Iedereen wo-
lijk en tots op zijn of haar auto. Enke-

len waren zelfs verkleed! De route heeft
ons gebracht naar Blauwhuis, Fenruoude,

Hindeloopen, Stavoren en het prachtige

Laaksum, waar we even alle auto's kon-
den bezichtigen en een pauze hadden.

De terugreis bracht ons naar Mirns,

Nijemirdum,Rijs, Woudsend en weer te-
rug in lJlst, waar een heerlijkbuffetvoor
ons klaar stond. We hadden niet kun-
nen bedenken dat het zoh succes zou

worden. De organisatie van de eerste
"Stadsherberg Oldtimer Rally''is dan ook

heel bUj met de grote deelname en alle

enthousiaste reacties, net als de roep

voor opvolging! Volgend jaar laten we

zeker weer van ons horen. Heb je ideeên

of vind je het leuk om je bijdrage te le-
veren in de organisatie? Laat hetweten
via 0ldtimerijlst@live.nl. Met dank aan

de Stadsherberg, bezemwagens Garage

Iftoes en autobedrijfvan der Zee.

Buurten bij de Wytde Boerinne en de melktap
Zaterdag 14 juni was het zover. Meer dan

250 mensen kwamen even buurten bij
de Wylde Boerinne. Het weer was gewel-

dig, de kinderen van groep 6/7 van het
Wràldfinster uit Heeg hadden er zin in en

alles liep fantastisch. Iedereen vond het
leuk om eens in de stal te kunnen zien

en met eigen ogen te bekijken hoe alles

nu werkeUjk gaat op de boerderij. De dag

was helemaal geslaagd toen iedereen aan

het einde van de open dag ook nog de ge-

boorte van een kalfje kon mee maken.

Ook was het de dag dat onze automatische

melktap gerntroduceerd werd. Je kunt nu
bij ons zetf je eigen verse melk tappen!

0nze verse (ongepasteuriseerde) melk kost
€ 0,60 per liter en kan in elke gewenste

hoeveelheid worden getapt. U moet er ge-

past getd in gooien, naargelang de hoe-

veelheid geld komt er melk uit. Bij onze

melktap kunt u eventueel ook flessen ko-
pen (€ 1,00 p.st.), maar u kunt natuurlijk
ook uw eigen fles, emmer of maatkan mee-

nemen en deze rmllen met de verse melk!

De melk die u bij ons koopt is verse rauwe
(onbewerkte) melk. Het verschil met de

melk uit de winkel is dat onze melk niet
gepasteuriseerd of gesteriliseerd is. Onze

verse melk is metk waar niets uitgehaald of
ingestopt is. Puur natuur! De openingstij-
den zijn: ma. t/m za. van 8.00 tot 20.00 uur.
Zondags gesloten.

DeWyïde Boerinne
Mts. W.J. en M. de Vries - de Boer

De Terpen 1, IJlst

Overtuinenfair
Wat hebben we het getroffen met het weer
tijdens de 0VERTUINENFAIR op zaterdag 7

juni. Het kon niet beter!! Mede hierdoor,
maar vooral door de gehele sfeer van zo-

wel de deelnemers als de bezoekers, mo-
gen we spreken van een zeer geslaagde 5e

overtuinenfair. We hebben meer dan 1500

bezoekers gehad; dat is aanzienlijk meer
dan de vorige keer. Er moeten nog enkele

rekeningen binnenkomen en de vaste

kosten verrekend worden en dan weten

we welk bedrag we aan de 5 goede doelen

kunnen overhandigen. De deelname aan de

kindermarkt was beperkt, ma:u ze hadden

een mooi plekje bij het hek van "de Skoalle"

en de kinderen die aanwezig waren methun
handel deden goede zaken. Watwevolgend
jaar gaan doen gaan we bespreken en dan

kunt u dat weer lezen in ons eigen "It Dryltser
Kypmantsje". Hierin zullen we ook bekend
maken hoeveet geld er aan Nij Ytostins, Lyts

Yteke, houtzaagmolen 'de Raí, It Dryltser
Kypmantsje en de Doopsgezinde gemeente

overhandigd zal worden. Tot slot een woord
van dank aan de bewoners van de grachten,

Kerkhofsteeg, Ruterpolder en de gebruikers

van deze polder die de evenhrele hinder

op de koop toe namen en a:m de wijwilligers
die deze dag meegeholpen hebben. Zonderjul-
lie zou het niet mogelijk
zijn omlJlstop deze ma-

nier op de kaartte zetten.

Organisatie van de
overhrinenfair:
Barbara Haagsma,
Martien Staalsmid, Hotske en Harm de

Vries en de dames van de kindermarkt
Nicoline Wielens en Anita v.d. Molen
Reacties kunt u mailen naar: overtuinenfai-
rijlst@hotrnail.com.
Zie ook de website www.overtuinenfair.nl.

Vtechten doneren voor Stichting Haarwensen
Woensdag 18 juni hebben Anniek, Marrit,
Iris, Sam, Fardau, Yfke en Willemijn uit
groep 6 van CBS De I\rvine hun haar,laten
knippen voor het goede doel. Dit doel is de

Stichting Haanrvensen. Veel kinderen, die

als gevolg van een medische behandeling
zoals chemotherapie ofeen andere oorzaak
kaal zijn of worden, zouden er alles voor

over hebben om weer met een volle haar-

dos door het leven te kunnen. Stichting
Haarwensen zorgt ewoor dat deze kinderen
een pruik van echt haar kunnen dragen,

zonder dat daar kosten aan verbonden zijn
voor de ouders. Omdat kinderen en vol-
wassen mensen hun haar schenken, kan
Stichting Haarwensen de pruiken goed-

koper laten produceren. Het haar hoeft
immers niette worden ingekocht. Anniek,
Marrit, Iris, Sam, Fardau, Yfke enWillemijn
vonden dit zoh goed idee dat zij hier graag

aan mee willen werken en dus hebben de

kapsters van Kapsalon de Kap-ster in lJlst
de vlechten afgeknipt en de meisjes voor-

zien van een prachtige kortere coupe.



Ofbouwer en baggeraars winne Sikmapartij Vn Easthim ' , ::::

Mei de Sikmapartij is it ledepartijsei-
zoen fan keatsferiening Nije Moed Írt
Drylts iepene. Mei in moaie list fan tsien
partoeren kin der finder in moai sin-
tsje keats wurde. De heale finales gong
tusken de partoeren fan Douwe van
Slooten, Siebo Zijsling en Cor Zijsting
en it partoer fan trije keningen, de àld
PC kening Johannes Dijkstra, de instal-
laasjekening Hans Sikma en de turnke-
ning fan Drylts Lieuwe Bergstra. Mar de
lêsten koene it net risse tsjin it partoer
fan Van Slooten. En se ferlearen de par-
tij op 5 - 2 en 6 - 4. De oare finalisten
kamen troch in steand nfimer yn de fi-
nale. Dit wie it partoer fan Jetle van der
Velde, Tjitze Dotinga en Jelco Sikma.

En dizze partoeren soenen der in
spannende finale fan meitsje. Mar
op 5 - 4 6 - 2 wie it partoer fan Van
Slooten dochs de winner. De ferlie-
zersfinale gong tusken de partoe-
ren fan Peter van der Goot, Douwe
Andela en Auke de Jong en dat fan

$erk Bakker, Bouke Sikma en Jan-
tje Rijpma. Dit wie dus de kriich om
de Wc brillen, altyd wer fel begeare.
It partoer Bakker woe dizze graach

hawwe dat tei der dik op, en hja w0-
nen de partij op 5 - 1 en 6 - 0. De fier-
ste boppeslach bij de màntju wie foar
Jelle van der Velde. En Anita Kant,
És nije tid, naam de fierste boppe-
slach fan de froulju foar har rekken.

Utslaggen:
1e Douwevan Slooten, Siebo Zijsling en Cor Zijsling
2e Jelle van der Velde, ïjitze Dotinga en Jelco Sikma
1e rrerl. IJerk Bakker, Bouke Sikma en Jantje Rijpma
2errerL Peterrran derGoot, DouweAndela enAuke deJong

.

IJlsterDamGlub
De resultaten van de lJlsterDamClub Zuid-
westhoekcompetide waren dit seizoen niet
best. De dammers van IJ.D.C. speelden
opnieuw in de 1e klas, maar verloren alle
6 wedstrijden. De KSrpmantsjes waren er
een paar keer dicht bij: IJDC-Makkum 7-9
en 0ffingawier-IJDC 10-8, maar de andere
4 partijen werden kansloos verloren: IJDC-
Joure 7-13, Oosthem-IJDC77-7 , Balk -IJDC
13-7 en lJDC-Nijemirdum 7-15. Kortom,
een waardeloos seizoen en zo mogen de

IJlster-houtsjestrikers het het volgend
seizoen weer eens in de 2e klas proberen.
Kampioen werden nu zeer verrassend

de dammers uit Nijemirdum, als debu-
tant nota bene! 0osthem eindigde als 2e.

IJ.D.C. eindigde dus als laatste. Indivi-
dueel was er opnieuw een uitschieter van
onze lokal hero uitWarga Sipke Bruinsma.
Hij behaalde uit 6 wedstrijden nog 7 pun-
ten. En wij prijzen hem dat hij onze dam-
club altijd trouw blijft en ook nog bijna
jaar in jaar uit de meeste punten voor ons
binnensleept! Kom op lJlsters! 0p de 2e
ptek eindigde Johan Hoomans en 3e werd
Jorrit Heeringa, die net als de nr. 2 en nr.
4 Johannes Zijtsta 5 punten behaalde.
Eervolle vermelding voor Hendrikus v.d.
Kooi, die uit 3 partijen 4 punten behaalde!

Het individuele klassement 1. S. Bruinsma
6-7, 2. J. Hoomans 6-5, 3. J.Heeringa 6-5, 4. J.
Zijlstra 6-5, 5. H.v.d. Kooi 3-4, 6. J. Jorritsma
4-4,7.5. Heeringa 5-4,8.8. Bouma6-3,9. P.

de Boer 6-3, 10 T. Dijkstra 1-1, 11. W. v.d. Zee

3-7,72. Sj. Fijlstra 5-7,73. J. Muizelaar 3-0.
De lJlsterDamClub heeft dit jaar 90 jaar be-
staan, maar gaat hier geen groots jubileum-
feest van houden. Wel zullen we er tijdens
de startvan het nieuwe seizoen op maandag
15 september a.s. bij stil staan middels een
feestetijk sneldamtoernooi voor de leden
en natuurlijk zijn daarbij ook nieuwe leden
heel hartelijkwelkom! Graag tot dan!
Het bestuur van de lJlsterDamClub

13e Editie Beachvotl,eybat lJl,st
Zaterdag 23 augustus a.s. wordt alweer
het 13e beachvolleybaltoernooi in lJlst
georganiseerd! Anders dan voorgaande
jaren hebben we besloten het toernooi
na het WK-voetbal en de zomervakan-
tie te plannen. Het nieuwe seizoen staat
dan weer op punt van beginnen en om
alvast het balgevoel yveer even te krij-
gen willen we van start gaan met het
beachvolleybaltoernooi. Het deelnemers-
veld van vorig jaar was aardig gevuld. Er
waren weer veel enthousiaste deelne-

mers en een goed gevuld programma.

Het weer was weer top en het terras was
goed bezet! Ook dit jaar gaan we er weer
een mooi toernooi van maken. Voor de
volleyballers is er een heren- en dames-
poule, waarin 2 tegen 2 wordt gespeeld.
Bij inschrijving mag je het niveau van
spelen in de competitie vermelden. Ook
jeugdspelers vanaf de C-jeugd mogen
zich natuurlijk inschrijven. Uiteraard kun
je je ook opgeven in een recreatiepoule
voor de niet-volleyballers. In deze poule
wordt 3 tegen 3 gespeeld. Na afloop van
het toernooi genieten we weer even na

met een hapje en een dran$e. Wil je niet
volleybalten maar wel even komen kijken?
Dat kan natuurlijk ook! Het tenas is ook
geopend voor publiek en supporters! In-
schrijven kan voor 16 augustus 2014 via de
website beachvolleybal.stanfries.nl of www.
stanfries.nl. Graag zienwejullie op zaterdag
23 augustus! Een fijne zomertoegewenst!!

Zonnige zomergroeten van
Organisatie Beachvolleybaltoernooi lJlst,
Evert Schreur, Jeroen Brink
en Mariska de Vries

Roeivereniging De Geeuïv op 2015FESTMI
Roeivereniging de Geeuw uit Sneek is
uitgenodigd om deel te nemen aan het
2015FESTWAI in IJIst op zaterdag 6 sep-
tember 2014. Naast de sportieve activitei-
ten als de Millenniumloop en de Millen-
niumtocht (fietsen en wandelen) kunnen
de festivalgangers dit jaar kennis maken
met de roeisport. Er wordt door leden
van De Geeuw informatie gegeven over
de roeisport en er is voor de festivalgan-
gers de mogelijkheid om zelf te roeien
in de kerkboot van de vereniging. De

enige kerkboot die in Nederland vaart is

72

een van oorsprong Finse boot die
de bewoners op zondag over de

meren naar de kerk vewoerde. Er
zíjn 74 roeiplaatsen in de boot.
Een unieke moge$kheid om ken-
nis te maken met deze maniervan
roeien. Er zal aan de wal een aan-
tal ergometers opgesteld worden
die de onderlinge krachten op een
ludieke manier gaan meten. De

festivalgangers worden door de

roeivereniging van harte uitgeno-
digd om meete doen.



Dag van g.v. de Stànfries
Grandioze Gtub (kampioenschappen)

Eerste 25 Nijntje De spits werd om 9 uur afgebeten door de
peuters en kleuters. Voor het eerst werd

de activiteit "beweegdiploma" georgani-

seerd. Aan het begin van het seizoen is
het keurmerk verleend aan de vereniging
en konden Pauten, Anke en Mieke met de

speciaal samengestelde lessen aan de slag.

Isa van der Kooíj lcríjgt het beweegdíploma

uítgereíkt door dhr. Durk Stoker

Alle "fundamentals" komen aan bod en de

KNGU heeft de ambitie om in 2017 40.000
beweegdiploma's te hebben uitgereikt. De

volgepakte tribune kon 3 kwartier genie-

ten van de enthousiaste peuters en kleu-
ters die op 8 verschillende stations Ueten

zien dat ze het beweegdiploma meer dan
verdiend hadden. Voor deze gelegenheid

was onze nieuwe wethouder van sport dhr.
Durk Stoker naar lJlst gekomen om ze uit
te reiken. 25 glunderde koppies gingen als

eerste trotse bezitters van (Sridwest-) Frys-

làn naar huis met beweegdiploma 1 of 2.

Beweegdiptoma's uitgereikt
15 juni stond de sportzaal van de Uther-
ne van 8.30 uur tot 17.00 uur bol van

de activiteiten. Alle leden van de gym-

nastiekvereniging waren in de gelegen-

heid hun beste beentje voor te zetten.

Recreatie turnsters en turners g.v. de Stànfries
Vervolgens kwamen de recreatie tumsters en furners in actie. Er werd gefurnd op 4
onderdelen t.w. lange mat, sprong, rek en (grote) trampoline
Na een zeer spannende strijd gingen de Fun 1 en 2 deelnemers/sters allemaal met
een gouden medaille naar huis en gingen de bekers naar:
Fun l rneisjes:
1e Doutsen Hollenberg
2e Jente v.d. Meulen
3e Lea de Boer

4e Renske van Solkema
Fun 2 meisjes:
1e Hilde Geertje Jansen
2e Emma Boorsma
3e Inez Huisman
4eTessavan Dam

De winnares van de wisselbeker werd met 36.75 p. Doutsen Hollenberg.
0m 13.00 uur stond de jongste takvan de vereniging DAI.IS op het programma.

In de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar onderverdeeld in 3 groepen kon het publiek
genieten van zeer afwisselende optredens. Comptimenten voor Annette en Denise.

De trotse wínnaars van de wkselbekers: NíeIs van

der Meulen (seledíe) en Doutsen Hollenberg

Fun ljongens:
1e Bram van Doorn
2e Fardo Kuiper
3e Thijs Bos

Fun 2jongens:
1e Mathijs Raadsveld

Het 4e en laatste onderdeel bestond uit 3 wedstrijden waar de selectieleden onderling de strijd aan gingen in 7 verschillende niveaus.

Ook hier 4 onderdelen i.p.v. lange mat kon men hier genieten van spektakel op de tumblingbaan. Ook nu genieten van prachtige series

zoals arabier flick flack, dubbel flick flack en van hurksalto's tot streksalto's al dan niet met % of hele schroeven.

Uiteraard ookvoor deze deelnemers/sters een gouden medaille.
0p het ereschavot mochten plaatsnemen:
Niveau 12 meisjes:
le Fteur Jager
2e Femke Toonstra
3e AnnikaVeenstra
4e Naomi Toonstra

Keuze oefenstof 2

1e Antsje Draijer
2e Eva van Oostrum
3e Djoeke Beerda

Niveau ll meisjes:
1e Natanja Haringa
2e Frouke Antsje Zeilstra
3eYfkeWagenaar

Niveau 11-14jongens
1e Niels van der Meulen
2e Laurens Reiker
3e A:<el Zwanenburg

D oefenstof rneisjes:
leYasmine Breemer
2e Menke Nagelhout
3e Linde Bulthuis

Keuze oefenstof jongens
1e Jarno Speelman
2e Floris Jolink
3e Nourdin Boer

Keuze oefenstof 1

1e Judith Haanstra
2e Eva Westhoff
3e Chantal Koehoorn

De wisselbeker bij de selectie ging naar Niels van der Meulen met 58.20 p.

De Stànfries kan terugzien op een zeer geslaagde dag!
13
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MAANDMENU JULI
vooR z PERS. sLEcHTs € I 6,so

Babi Pangang KipfiLet Kerriesaus
Foe Yonq Hai Mini Loemnia's í4 st

. MENU B
'i'rgabi Pangar:g Kipfilet met Ketjapsaus

Foe Yong Hai Pisang'Soreng {4 st)

MAANDMENU AUGUSTUS
vooR 2 PERs. sLEcHTs € I 6,so

MENU A
Babi Pangang Gon Bao Kai
'Ioe Yoiig Hai Mini loempia's (4

MENU A ÊN B MET GROTE NASI OF BAMI OF RIJST

WWW.WENZHOU-IJLST.NL

Gatering aan huis: 6 gerechten rmor € S,(Xt p.p.

of 11 gereclrten noor € 11,00 p.p.

U kuntbij ons eten en drinkenmr € 10{X) p.p.

Keuze uit 3 menu's met 2 gereóten pe menu!

Ile gehele week geopend.

,.MENU B .]

Babi Pangang Koe Loe Yuk
Foe Yong Hai Pisang Goreng (a st)

Stkko SJaadamclaan 43
8551BA AEt
osrs-5?2592
06-54916669

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

HU]SMANBtrUWIJLST.NL

& trNDERHtrUD
& REN trVATIE
& NITUWBT]UW
DE FINNE 6
E|651 CW lJLsï
TÊL: (:5 i 5) 532023
rNra@nutsMAN BEruwrJLsï. NL



Kyokushin Karate lJtst steept 10 prijzen in de wacht
Tijdens het 0pen Noord Nederlandse

kampioenschap (shin) Kyokushin full-
contact karate in Ureterp heeft Kyoku-
shin Karate lJtst 10 prijzen gewonnen in
verschillende categorieën. Er deden 11

vechters mee. 1e prijzen waren er voor:

Jelte Siebren Smit. Mark van Dalen, Tristan
Kruijshaar, Klaas Odolphie, Dirk Adema

en Rick Adema. Willeke Sikma, de enige
dame, behaalde ook de eerste plaats.

Robin Ottenhoff werd in zijn poule

2e. Renzo Zwaagman en Tim van
der Hout behaalden beide de 3e

plaats. Sven de Jong heeft goede

partijen gevochten, maar viel he-

laas buiten de prijzen. We kunnen
terugkijken op een mooi toernooi!
Supporters en vechters, top dat jul-
lie aanwezig waren en samen zijn
jutlie eenteam!

Stadsbetang: Ouderen in lJtst
0p 5junijt. organiseerde Stadsbelang een
bijeenkomst voor en over 'Ouderen in lJlst'.
De opkomst was groot, zowel professionele
instellingen ats wijwittigersorganisaties
waren vertegenwoordigd. Na een korte
voorstelronde, waarbij ook de venvach-
tingen over die avond werden uitgespro-
ken, volgde een presentatie door Marcel
van der Meulen van Zorggroep Tellens:
'De toekomst van ouderenzorg en man-
telzorg in Nederland en specifiek in SWF'.

Daama gingen de aanwezigen in groepjes
uiteen om met elkaar werk, ewaringen,
knelpunten, ideeën en wensen uit te wis-
selen. De terugkoppeling daarvan was
weer centraal. Stadsbelang bedankt ieder-
een voor hun aanwezigheid en inzet. Het
was een avond om trots op te zijn en van
onschatbare waarde qua betrokkenheid,
informatie en ideeën. Maar ook een avond
die te kort was. Daarom komt er na de zo-
mer eenveryolg. De meeste mensen hebben

aangegeven hierbij weeÍ aanwezig te willen
zijn. Ook kost het wat tijd om alte informa-
tie, samen met de deelnemers, te bundelen
en om te zetten naar een helder, leesbaar
verhaal. Dat houdt u van ons te goed. En
misschien bent u er een volgende keer ook
bij? Dit was het laatste stukje van Stadsbe-
lang in het Klpmantsje voor de zomerstop.
Wij wensen u een zalige, zonnige zomer en
hopen u uitgerust en ontspannen hier weer
terug te zien in augustus.

Lancering'Goed Nieuws Gampagne'
De intensieve voorbereidingen en de on-
derhandetingen met artiesten hebben hun
rmrchten afgeworpen: een gevarieerd pro-
gramma voor de 10e editie van het festival.
Naast Ananazz, zíjn er muzikale optredens

van EVA, Clean Pete en 3third. Die laatste
teedt zelfs 3 keer op in verschillende sa-

menstellingen, small, medium, )0(I. De

aankleding van het terrein en diverse acts

staat in het teken van Millenniumdoel 6:

In 2015 is de verspreiding van ziektes als

aids en malaria gestopt. Zo zíjn er 'mug-
gen op stelten'door Dance & Diversity, is er

een Levend Lab, hebben we 'Du Toiletjuf-
frouu/ en geven lzore, het centrum infec-
tieziekten Friesland & GGD Fryslàn, maar

ook Drive Against Malaria voorlichting.
0p zaterdag 6 september is iedereen vanaf

11.30 uur van
hartewelkomvoor
de lancering van

onze'GoedNieuws

Campagne'. De

rest van het jaar

en in 2015 wordt
via deze cam-

pagne regelmatig
goed nieuws over de Millenniumdoeten
naar buiten gebracht. Met natuurlijk in
september 2015 een prachtig sloffestival
om die resultaten te vieren. 0m 12.00 uur is
er een goed-nieuws-gesprek met o.a. Rut-
gerBregman e.a. prominente gasten. Daar-

na zingt een kinderkoor uit lJlst het lied
van Robert Long'Als ik de baas zou zijnvan
het journaal', maar met aangepaste tekst.

Gevolgd door een korte cabaretvoorsteltng
van Nathalie Baartman (foto), die al eerder

op het 20l5FESTIVALte zienwas. Ën dan...is
hetpas 14.00uur enligternog eenhele mid-
dag festivalvoor ons. Kortom: veelte doen, te
zien en te beleven! Even uitrusten? Dat kan
ditjaar ook in onze sfeervolle lounge. Bin-
nenkort meer informatie over de artiesten
en het progmmma op www.2Ol5festival.nl

Fan ltrylts op'e f3rts, rinne of ride nei Blauhfls?
Sjoch dan ek ris yn de GERBEN RYPMA KEAMER

Tip foar de simmermoannen:

Yn Blauhis is de eardere sliterij fan ka-
fee de Freonskip fan Blauhfis omboud ta
'Gerben Rypma Keamer'. Skilder, dich-
ter en boere-arbeider Gerben Rypma

(1878-1963) libbe en wurke lang yn in
Ktinte oan de Aldegeaster Brek. Rypma

wie o sa produklf, der binne tffzenen
skilderijen, tekeningen en gedichten
bekend. Yn 1936 bedarre de Keunst-
ner, nei in slimme sykte, yn it Sint
Theresiahuis fan Blauhfrs, hjir hawwe
de susters noch oant 1963 op him past.

Hjir hat Rypma nochris hÍrn-
derten fan syn skilderijen'op
doek' setten. Hy naam faak
tafrieltsjes oer fan fotootsjes
dy't er sels makke yn de om-
jouwing fan Blauhis en Greon-
terp. De Gerben Rypma keamer
is ynrjochte yn de styl fan de
jierren '40 - '50 mei meubels,

skilderijen, orizjinele hànskriften, fotot
enpersoanlike besittingen fan skilder
dichter Gerben Rypma (1878-1963).

De keamer is oant oktober iepen op tiisdei
oant en mei snein fan 12.00 - 18.00 oere.

Tagong fergees. www. gerbenrypma.nl. t5



Breng op 30 augustus a.s. een bezoek aan

dorpshuis "'t Himsterh0s" te Easthim voor

START SETZOEN 2gt4 | 2OLs
Er valt veel te beleven en U en fullie kunnen er

terecht vooÍ informatie over

ergens bij horen.......?

- badminton - bd&&en - biljarten -

Ituur - damrnen - dansen - diCgpg -

-'nstverlening - discussie - fierljeppen -

inspiratie :.gymnastiek - kgrten - kerk en leven -

korps - cursus - lèzingey'maatSchappelijke

s - muziek - natuur - onderwijs -

itdaging - uitvaart - recreatie - samenwerken -

ken - sport en spel - suggesties - toneel -

trainingen -volleybal - voetbal - voorstellingen

andeltocht - zang- zumba

leder is van harte welkom op

30 augustus a.s. van 13.00 u tot 18.00 u

in "'t Himsterh0s " te Easthim
Websíte: www.ithimsterhus,nl

Nadere mededelingen volgen begin augustus!
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Jeugdtêa:n lJlst zoekt
enthousi*sk lope4
vanaf 10 jàèr. die cp
6:eptember enèn
100 kilomêtd
hà.dlope. it Ben
estafette.

MILLENNIUMLOOP
6 SEPTEN,4BER 2014

ww.jeugdeamtlst nl De opbrengst van dê

ww rr or.,ur ooD n V trriur mD.torl
Ie- ao&€ van Inê

ww 2015Íestival nl Hunger pqecr er
s. wod litger-aihtijdêns

her 20 5FÉSllVA- op
npq elgrêam rsr nr 6 eêpi 2014

l€dere w@nsdagavond
bnle mÉra nen met

vssrman. veízamslsn
18 00u blj spodhal
urherne rJlsr

N'JX'WHU'S
ryyrxr&rrEte&$

,Jr-sr 05ï5-53t$$4 Batavus Lento herenfiets
met framemaat 57 en 61 cm, ideale fiets"'; voor school of werk.

Normale prijs
NU€€ 699,- 3gg,-!!


