
Overtuinenfair
Zaterdag Tjuniwas de 5e
OVERTUINENFAIR. We
schrerren al datwe bekend
zouden maken hoeveel geld er aan de 5

Dryltser doelen overhandigd zou worden.
0p woensdagavond 25 juni hebben we aan
vertegenwoordigers van Wooncentrum
Nij Ytostins, peuterspeelzaal "Lyrts Yteke",
houtzaagmolen'de Rat', It Dryltser Kyp-
mantsje en de Doopsgezinde gemeente
elk een cheque mogen overhandigen met
daarop het bedrag van € 750,00. Zo wit Nij
Ylostins het geld gebruiken voor hetverder
aankleden en sfeervoller maken van het
onlangs geopende grand-café/ontmoe-
tingszaalr/bibliotÏeek. Peuterspeelzaal
"L1rts Yteke"wil met dit geld nieuw speel-
goed kopen voor de peuters. Houtzaagmo-
len'de Rat'is van plan om een boekte ma-
ken en uitte geven over de moten; zo is de

reatsatie van deze wens
een stap dichterbij geko-
men. It Dryltser Kypman-
tsje wil in samenwerking
met de Vereniging Stads-
belang lJlst een beeld
laten ontwerpen, maken
en in het centrum van
IJlst plaatsen om zo het
Ky'pmantsje zichtbaar te
maken voor ons en de
bezoekers van onze stad.
Tenslotte de Doopsgezin-
de gemeente die van dit
geld de voorgevel van het kerkgebouw aan
de Eegracht in het ticht wil zetten. Wij als
organisatie van de Overtuinenfair hebben
vol entïousiasme de fair georganiseerd
en zijn blij met deze opbrengst. 0p zater-
dag 21 juni waren we uitgenodigd op de
OPEN MIDDAG van zorgboerderij 'Zogek-
nogniet'. Een mooie gelegenheid om weer
eens bij hen te kijken. Tevens hebben we
de groentekas kunnen bekijken, welke
gerealiseerd kon worden van de opbrengst
van de Overtuinenfafu 2073. Geweldig om
te zien hoe de bewoners genieten van de
mogeUjkheid om eigen groente e.d. te
verbouwen. Tijdens de qpen middag was
er een programma waarin de bezoekers
de gelegenheid kregen om o.a. coaching
met paarden, dier- & paardenverzorging,

kas en groentetuin, demonstratie gehoor-
zame hond en hakselen te bekijken. Ook
was er gelegenheid om de nieuwe vïroon-
boerderij te bewonderen. Natuurlijk waren
er marktkramen waarop informatie over
de zorgboerderij te krijgen was. Ook "pro-
ducten", die gemaakt worden of waar men
dagetijks mee bezig is, werden getoond.
Schilderijen, die door de bewoners gemaakt
zijn, werden te koop aangeboden. Dit alles
ondersteunt met muziek en zang van een
band die voor een stuk gezelligheid zorgde.
Organisatie van de overtuinenfair:
Barbara Haagsma, Martien Staalsmid,
Hotske en Harm de Vries.
Reacties kunt u mailen naar:
overtuinenfairijlst@ hotmail. com.
Zie ook de website www.overtuinenfair.nl.

Tíjilens het WK voetbal organiseerde De

Boer's Bakkeij een WK poule. De uitslag
van wedstrijden van het Nederlands elftal
konvoorspeldworden. 0p ile foto overhan-

iligt l,Iaianne de Boer een fraai versierde

slagroomtaart aan winnaar JoëI de Groot.

In totaal werden er 8 taarten uítgedeeld.

De ophaalbrug over De Geeuw is momenteel niet het ideale vísitekaartje voor de
stad. voorbijvarend.e toeisten àen de nodíge planten- en bomengroei onder de brug
en worden geconfronteerd met kapotganren dukd.alven, waar de bouten en moe-
ren ver uit het hout steken. Een grondige onderhoudsbeurt lijkt zeker op zijn plaats!



. Stijlvolle vezorging van begrafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeling mogelijk;

. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
financiële tegemoetkoming.

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

Voor verdere informatie veMijzen wij u graag door naar onze website:
www.uitvaanvefeniqingitlst.nl of u kunt contact opnemen met een van
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,
Mientlán 1 te lJlst, tel.nr. 0515 - 53 17 37
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Ook klnt u bi ons terècht voot:
. Remmings- en geleideweÍkat
. Stalen damwanden
. Háven aanleg ên steigeMerk
. Houtleverantie
. Diverse typên walbeschoeiingen
. Houten bruggên
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StienstÍa & Van dêr l&àl
Rogmolewei 6, 865'l ÉP lJlsl

ïel. 05'1t433243. Fax 0515-531362
inÍo@stienstra-vandêrríal.nl
www.stienstra-vandeMal.nl
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Aw kapster aan huis
Voor jong en oud

Gerda de Jong

{Jw kapster aan huis
voor darnes en heren

Ook ts avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www.reinashairservice.nl

Reina Kroes
Stadslaan 7g

865r AC IJlst

wettersn ijer" xr I

www.musikant.nl
Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift

Alle apparatuu( gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, Lllst . info@musikant.nl

of bef 06-249461 95 10515-532772
Ook nkoop, afstellen en reDaratie van snaarinstrum€nten,



Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryttser Ky,pmantsje:

Maand Uiterste inteverdatum verschijningsdatum
September 8 september
0ktober 13 oktober
November 10 november
December 8 december

18 september
23 oktober
20 november
18 december

Gottecte Rode Kruis
De collecte van het Rode Kruis heeft in lJlst € 770,56
opgebracht. Alle collectanten en gevers bedankt.

Sjoukje de Vries

Oproep Recreatie
Volleybalteamleden MN
Voor het Recreatieteam Volleybal van ANO is nog een aantal
plaatsen beschikbaar om elke maandagavond van 20.30 uur
tot ongeveer 27.45 ruur lekker ontspannen te volleyballen. De

trainingen vinden plaats onder leiding van een deskundige
trainer/coach in het Himsterhris te Oosthem. 1x per maand is er
een competitieronde op wijdagavond hrssen een aantal (6) re-
creatieteams uit omliggende dorpen /gemeenten. Gezelligheid,
spofiviteit en een goed humeur zijn belangrijker dan goed kun-
nen vollqftallen. Tijdens de trainingen zijn we best wel serieus
en gaat het er zo nu en dan fanatiek aan toe, maar, voor wie wil,
bespreken we de'derde helft'met een lekker koud dran$e aan
de barvan het Himsterhfis nog eens ontspannen door!
Doe je met ons mee? Heb je nog wagen; bel of mail ons gerust:
E-mail: wdwal@me.com
Tet. : 0620607282 of 05754347 26

Dringende oproep Sneeker Gantatekoor!
Zingen is goed voor lichaam en geest
Zingen geeft energie en een goed gevoel
Zingen is net als chocola,je kunt niet zonder
Zingen is stressverlagend en werkt helend
Wat is er nog leuker dan zingen? Samen zingen!
Wist je dat:
. onze repetitieavond op dinsdag is van 8-10 uur, locatie "Park-
flat", Dekemalaan 17, met als dirigent Jan Blanksma en pianist Jan
van Liere?
. we twee keer per jaar een concert geven met instrumentalisten
en/of solisten, 16 november a.s. werken van o.a. Brahms en
Schubert, 29 maart 2015 The Crucifixion van John Stainer?
. ons koor op dit moment ong. 35 leden telt en we graag
nieuwe leden willen verwelkomen? Zng je BAS,SOPRMN, ALT
ofTEN0R, kom dan zingen bij het "Sneeker Cantate Koor"
. op projectbasis ook een optie is?

Voor inlichtingen kun je terecht bij Bau$e Koetsier
(0575-478676) of Sjirkje Kooistra (0575-422527).
Bekijk ook onze website: www.sneekercantatekoor.nl
Start nieuwe seizoen: dinsdag 19 augustus a.s.
Het bestuur.

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 lJlst, 0575-532234/06-50657648

30 augustus

4 september
6 september
ll september
18 september
20 september

25 september
26 september

Actief ergens bij horen? Bezoek de 18 ver-
enigingen in dorpshuis 0osthem e.o. voor
Start seizoen 2074/2075,13.00 uur
Vrouwen Koor't Roer om, Stadsherberg
201 SFestival, IJsbaanterrein
Vrouwen Koor't Roer om, Stadsherberg
Vrouwen Koor't Roer om, Stadsherberg
Open dag Nij Ytostins in samenwerking met
de fysio, ergo, logopedie, de ondernemers van
Perron 2, de bibliotheek, Elkien en Zorggroep
Tellens, aanvang 10.00 uur
Vrouwen Koor't Roer om, Stadsherberg
Vrouwen Koor't Roer om, Mauritiuskerk,
Fakkelavond

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Gatamagracht 31 (tocatie Thuiszorg).
Ze zijn tetefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur
tetefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@stipepunt.nl.
HetVrouwenkoor't Roer om repeteert éénmaat perveefien
dagen op donderdagavondvan 19.45 tot 22.00 uur in Het
Wapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.
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IJlster fakkelavondstadswandeting 2Ot4
0p wijdag 26 september a.s. organiseert
de WII Zuidwest Friestand tussen 20.00 en
22.00 uur weer de bekende fakkelavond-
stadswandeling met diverse activiteiten
op entangs de Ee- en Galamagracht. Graag

doen wij weer een beroep op de bewoners
van de grachten om nog meer fakkels en /of
olielampjes 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 lettertjk

achter de muziek aantopen over de gracht.

Verzamelen op de Overkluizing. Let op!
Voor de lampions mogen alleen elektri-
sche lampjes gebruiktworden en absoluut
geen brandende kaarsjes etc. Elkjaar pro-
beert de WV het programma voor en door
IJlsters verder uit te bouwen. Dankzij de

belangeloze medewerking van vele IJt-
sters is er inmiddels een stevig fundament
getegd. Wilt u, eventueel samen met fami-
lieleden, wienden of buurtgenoten, ook
uw medewerking verlenen, dan bent u van

harte welkom. Aanmelden kan bij Simon
Jellema (tel. 532951), Janvan derWat (tel.
53L497) of Edsko Hekman (tel. 413089).
Ook roepen wij de bewoners van 0ud-IJlst
(Ee- en Galamagracht, Uilenburg, Popma-

wal en Frisiaplein op nu alvast lege glazen
potten en potjes te bewarenvoor de Fakkel-
avond om er met elkaar voor te zorgen dat
IJlstprachtigverlichtis op deze avond. Alte
activiteiten zullen zoals gebruikelijk weer
gratis toegankelijk zijn. In het september-
nummer van het Kypmantsje kunt u meer
over het definitieve programma lezen.

Ee-pride
Moarn mannen, moarn Pee$e. Wat seist?
Ja Pee$e, wy moatte by de tiid bliuwe, wy
moatte gastfrij wurde en ferdraagsum.

Wy kinne net efterbliuwe no't Ljouwert

kuthrrele haadstêd wurdt. Jo kinne fansels
wolwer in nij keunstwurk delsette, mar de
minske sels is it grutste keunstwurk. Dat
hast lêst wol sjoen yn Amsterdam. No is it
plan, sa hak heard, dat takom simmer de

pream en de bok de grêft op en del fane sille
meiin grutferskaatoan Dryltsers, nuveraar-
dich oan- ofritktaaid fansels. Hast do noch
doel oer guon pommeranten dy't meiwolle?
MH (Naam en adres bij de redactie bekend)

Janet de Groot uit 0osthem fietst 800 km door Vietnam en Nederland
Janet de Groot, 20 jaar en wonend in
Oosthem, gaat voor het goede doel Plan
Nederland 800 km. fietsen door Vietnam
en Nederland. Ze gaat met dertig andere
wouwen uit heel Nederland in februari
naar Vietram toe om projecten van Plan
Nederland te bezoeken. Plan Nederland
is een internationale organisatie die op-
komt voor meisjes in ontwikkelingslan-
den. Deze meisjes krijgen geen gelijke
kansen en hebben geen gelijke rechten
als ieder ander. Janet stapt op de fiets
om zoveel mogetijk geld op te halen om
deze meisjes in Vietnam een toekomst te
kunnen bieden. Met het geld dat ze ver-
zamelt, zorgt Plan Nederland dat.deze
meisjes naar school kunnen, gezonde

voeding en schoon drinkwater krijgen.

Als sponsoractie heeft Janet een ludieke
actie bedacht Ze is afgelopen week door
atle twaalf provincies gefietst, een tocht
van 500 kilometer. om zoveel mogelijk
geld op te halen. InVietnam zullen ze nog
300 kilometer afteggen op de fiets om de
projecten van Plan Nederland te bezoeken.
Janet en Else willen de meisjes in Vietnam
een betere toekomst bieden en wagjen
hierbij hulp aan u! Via de website: www.
tinyurl.comr/fietseninvietnam kunt u een-
voudig doneren. Via de-Facebookpagina
www. facebook. com/fietseninvietnam
houden ze u op de hoogte van hun fiets-
avonhrur voor een betere toekomst
van vele meisjes. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Janet:
j gde groot@hotmail. com

Het Stipepunt Drytts is ervoor u! ry
Het Stipepunt Drylts is een van de zeven

Stipepunten in Zuidwest Friesland. De

Stipepunten bieden verschiltende vor-
men van ondersteuning voor mantelzor-
gers en wijwitligers. Mantelzorgers kun-
nen bij het Stipepunt terecht voor een
luisterend oor en informatie. De Stipe-
punten organiseren mantelzorgcafés en
publiceren speciale mantelzorgnieuws-
brieven. Behalve mantelzorgers kunnen
ook wijwilligers en wijwiltigersorgani-
saties bij de Stipepunten terecht. De Sti-
pepunten bemiddelen hrssen mensen

die op zoek zijn naar wijwitligerswerk en
organisaties, die op zoek zijn naar wijwit-
ligers. De diensten van het Stipepunt zijn
gratis. Het Stipepunt Drylts richt zich op
de bewoners van de voormatige gemeente

Wyrnbritseradiel. Het Stipepunt Drylts
kan op dit moment een beroep doen op
een tiental wijwilligers, die beschikbaar
zijn voor het uitvoeren van klussen van
beperkte omvang. De klussendienst heeft
ook medewerkers, die kunnen assisteren
bij het instellen van bijv. de tv, een com-
puter of bij het inrnrllen van formulieren.

We gaan ervan uit, dat de ktus in één dag-
deel (ochtend of middag) geklaard moet
kunnen worden. Medewerkers van het Sti-
pepunt Drylts zijn aanwezig op woensdag-
enwijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur, op
Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg). Naast
deze dagen zijn zij ook telefonisch bereik-
baar op maandagmorgen, op genoemde tij-
den, via 06-70.26.49.69. Het e-mailadres
is drylts@stipepunt.nl. Voor een overzicht
van vacatures kunt u terecht op www.stipe-
punt.nl. Het Stipepunt is er voor u!
Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen!



Brommertocht
0p zondag 14 september a.s. wordt voor
de 2de keer de Nijenhuis Tweewielers lJlst
Brommertocht gehouden! De ritvoert ons

door ons mooie Friesland over wegen

waaryan wij vermoeden dat die niet bij
iedereen bekend zijn. Zondagmorgen in-
schrijven van 9 tot 10 uur. Na enkele me-

dedelingen van de organisatie vertrekken
we om half 11 vanaf het parkeerterrein

achter de fietsenzaak. De afstand is onge-
veer 100 km., dus zorg voor een volle tank!
Voor de eventuele pechgevallen rijdt een

bezemwagen mee en daarin gaan ook 10

liter benzine mee in een goede mengver-

houding, zodat elke brommer er mee uit
de voeten kan. Er is een paar mooie stop-

plaatsen gepland die nu nog niet bekend
worden gemaakt! Kortom, zoals wij den-
ken, zeer de moeite waard om mee te doen.

Na de rit volgt nog een extra programma!

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt

aan een eigenbouw brommer door Wiebe

Nijenhuis. Deze brommer bestaat uit 20-

25 verschillende merken brommers. Elke
in café It Kypmantsje aanwezige deelne-
mer krijgt een formulier waarin gewaagd

wordt welk onderdeel van welk merk
brommerafkomstig is. De deelnemers met
de meeste goede antwoorden winnen een
prijs, namelijk 1e prijs € 50,00, 2de prijs
€ 25,00 en 3de prijs € 10,00 aan bonnen
te besteden bij Poiesz supermarkten!
N.B. Door Wiebe Nijenhuis is tegen een

aantal belangstellenden gezegd dat de rit
beperkt blijft tot ongeveer 50 personen. Er

is nu al veel belangstelling en daarom laten
we dit voor wat het is. Een aantal mensen
heeft daarom ook hun e-mailadres gege-

ven, maar er worden nu dus geen uitnodi-
gingen verstuurd. Iedereen is welkom!

De Reade Wikel,
Dit is de torenvalk en enkele streek-

namen zijn: de krijter, muizen-
vanger, stekvogel en roodvalk.
Deze naam heeft hij te danken aan zijn
roodbruine rug. Ook zijn vleugets zijn
gedeettetijk roodbruin. Maar naar de uit-
einden van de vleugel wordt de kleur ge-

leidetijk zwart. De bovenkant van de kop
is blauwgrijs. Die kleur komt ook weer te
voorschijn op zijn wij smalle lange staart,
die eindigt met een zwarte kleurige band.
Deze kleine jager zoekt naar voedsel,

meest boven de weilanden of heide, maar
ook wel langs bosranden en autowegen.

Wel kan een autobestuurder hierdoor
worden afgeleid, want het is een mooi ge-

zicht als een torenvalk een prooi (meestal

een muis) ziet, en niet doorvliegt, maar in
de lucht blijft hangen. De vleugels gaan

sneller, de staart maakt hij bre-
der en met het kopje in de wind
en gericht naar beneden, hangt

hij even stil. Dan zakt hij een metertje
en dit wordt een paar keer herhaald, tot-
dat hij zich pijlsnel schuin op de prooi
laat vallen. En mocht hij het muisje mis-
sen dan komt hij weer heel snel omhoog.
Dit kan zich nog enkele keren herhalen,
totdat het muisje toch te laat is, en dat is
dan zijn dood. Zo blijkt maar weer, dat de

aanhouder wint. Deskundigen hebben na

onderzoek vastgesteld dat het voedsel van
het torenvalkje voor negentig procent uit
muizen bestaat. Verder behoren krekels,
kevers en sprinkhanen tot het menu. Een

enkele maal vergrijpt hij zich aan een
jong vogeltje, maar dan is de honger wel
erg nijpend. Heeft de torenvalk zich goed

kunnen voeden, dan komt de paringsdans.

Het valkje vliegt in een stijgende beweging
als een schroef omhoog en luid roepend

kti-kt-k1i-kli-kli-kli. Dat klinkt helder
en ver. Na de paring wordt er een goede

plaats gezocht, waar genesteld kan wor-
den. Zoals in een nestkast of een kraaien-
of eksternest. Ze doen niet zo moeilijk over
een nest. Het nest wordt niet bekleed met
veertjes of strootjes. De torenvalk legt 4 of
5 haast ronde eitjes. De kleur is lichtbruin
met roodbruine stippen. De broedtijd is on-
geveer een maand en dejongen zijn na vier
weken vliegklaar, maar ze worden eerst nog
wel bijgevoerd tot ze zichzelf kunnen red-
den. Dit is de torenvatk of de reade wiket.
Namens de vogelwacht
IJlst-0osthem e.o.,
Sjoerd Landman

Goncert Zomerkoor in de Stadstaankerk
Na zeer succesvolle optredens in de Broe-

rekerk te Bolsward en de St. Martinu-
skerk te Sneek sluit het Zomerkoor te
Sneek haar concerEeeks af op zondag 14

september in de Stadslaankerk te lJlst.
Het Zomerkoor bestaat uit ruim 40 le-
den, afkomstig van een tiental koren uit
Sneek en wijde omgeving. 0nder bevlo-
gen begeleiding van dirigent/saxofonist
Jan Brens hebben zij een aantal bekende
en onbekende liederen ingestudeerd,
waaronder Let it be van The Beatles, Teo

Toriatte van Queen, maar ook Canon van
Johann Pachelbel en Irish Stew, in een

arrangement van John Bouwmans en Jan
Brens. Speciale medewerking wordt ver-
leend door de sopraan MoniqueTopeeters.

Zij is geboren en geto-

gen in Limburg, maar
woont nu in Workum.

Tijdens diverse concer-
ten hebben velen al ge-

noten van haar prach-

tige stem. Tevens levert
de bariton Theo van de

Logt, eveneens uit Wor-
kum, een bijzondere
bijdrage aan het con-
cert. Hij is Ud van het
bekende mannenkoor
'Fries Mannen Ensemble' en heeft al di-
verse solo-optredens verzorgd. Solisten
en koor worden muzikaal begeleid door
Jan Moens en 0eds Wijnsma. Daarbij wordt

ook het monumentale Van Gruisenorgel be-
speeld. Het concert begint om 4 uur's mid-
dags, de kerkis openvanaf half 4. Detoegang
is gratis, maar na afloop is er een collecte.



Wie/wat staat er op de foto
In het Kypmantsje van april stond een foto afgebeeld van een reisgezelschap. Hinke Overwijk-van der Kooij uit Heeg rea-
geerde direct. Zij wist te vertellen dat de foto genomen moest zijn in de zomer van 1956 en had een lijstje gemaakt met veel
namen. Ook Hammy de Boer-Schraa had samen met Sibbele Bakker
de foto goed bestudeerd en ook zij herkenden veel personen van
de foto. Waarschijnlijk is deze foto gemaakt in Paterswotde.

0p de bovenste rij staan:
Eeuwe de Jong, Rink de Vries, Hammy Schraa, Tine (van Gorrit) Vis-
ser, Janny (van S.0.) de Vries, Melle van der Kooij, Sjoukje Schraa,

Hieke de Vries. Tweede rij van achteren: Meine Jansma, Agnes
Westerdijk (achter Jeljer Keulen), Jeljer Keulen, Piet Oppedijk, Kees
Lanting, Marten Stienstra, Arend Hiemstra, Sietze Bakker, Johannes
van der Kooij, Doede Haagsma. Derde rij van achteren: Minne Wes-
terdijk, Gosse Breeuwsma, 0tte Schilstra, Teatske Visser, Dieuwke
Frankena, chauffeur, Janny Groenveld, Akke Keulen, Gerry Bakker.
Voorste rij: Meester R. Schraa, Anny Kroeze, Fokke van Brug, Hille
Kempenaar. Aagje van der Kooij, Tjitske Kroeze.

De foto van de maand mei van een gezelschap jongeman-
nen, genomen op een dijk, leverde alle namen op. Jorrit
Heeringa wist te melden, dat het gaat om van links naar
rechts Otte Schilstra, Tjerk Heeringa, Willem Stienstra, Hil-
le Kempenaar, Max Troelstra ofYpe Nooitgedagt (over deze
persoon bestaat onduidelijkheid. Mevrouw Nooitgedagt
van de Geeuwkade herkent hierin namelijk haar man) en
Siemen Buma. Zittend Tinus de Jong en Geert Westerdijk.
De foto is waarschijnlijk genomen bij het Lemstermolentje
bij de spoorlijn. Graag roepen wij onze lezers op om duide-
tijkheid te verschaffen oveÍ de persoon Max Troelstra/Ype
Nooitgedagt.
De voorraad foto's van de redactie raakt langzaam maar ze-
ker uitgeput. Graag houden wij ons aanbevolen voor nieu-
we foto's met lJlster inwoners of vroegere situaties. U kunt
ze digitaal zenden naar info@hekmanijlst.nl of bezorgen
bij/sturen naar Galamagracht 12.

Open Monumentendag in SÍdwest-Frystàn, komt u ook?
Zaterdag 13 september is het 0pen Monu-
mentendag. Ook de gemeente SÍdwest-
Frystàn doet mee aan dit culturele eve-

nement waarbij duizenden monumenten
in Nederland gratis te bezoeken zijn. Het
thema voor 2074 is '0p reis' en gaat over
wegen, spoÍen, kanalen, de plaatsen van
aankomst en vertrek, de middelen van
vervoer, werven en nog veel meer.
Irlonumenten in SÉdwest-Frystán
In SÉdwest-Fryslàn zijn ruim 30 mo-
numenten, verspreid over de plaatsen

IJlst,Sneek, Bolsward, l4lorkum en Woud-
send. van 10.00 tot 17.00 uur te bezich-
tigen. 0nder andere molens, gemeente-

huizen en kerken zijn te bezoeken, maar
ook musea en scheepswerven mogen dit
jaar niet in het programma ontbreken.
Activiteiten
Tijdens de 0pen Monumentendag wor-
den er ook activiteiten georganiseerd

voorjong en oud. Zo kunt u onder andere
met een beurtschip van lJlst naar Sneek

varen (en retour), met een treintje op

reis door Workum, meedben aan de Elf-
stedentocht in Woudsend, een rondvaart
maken door de monumentale binnenstad
van Bolsward, de solexdemonstratie bekij-
ken, genieten van de muzikale optredens
en kinderen kunnen schat zoeken in Wor-
kum. Kortom, een niet te missen evene-
mentmetheelveel activiteiten die u gratis

worden aangeboden! Het complete pro-
gramma van 13 september verschijnt in
een brochure. Deze brochure is vanaf 1

september bij alle VWt en bibtiotheken in
Sirdwest-Fryslàn af te halen.
Ook kunt u het programma vanaf 1

september downloaden op de website
www. openmonumentendag.nl.



Het kan echt! Leren tekenen aln 6 lessen. een werkelijke verrijking van je leven.
Wie geeft er tes:
Drs. Mijk Cando (1955) pedagoge en
beeldend kunstenares. Zien en de Kunst
van het ïekenen is een unieke methode,
waarin haar eigen tekenervaring gecom-

bineerd is met de wetenschappetijke stu-
die van dr. Betty Edwards en de filosofie
van kunstenaar Frederick Franck.
Inschrijven:
De cursus omvat 6 lessen voor 120 euro en
start dinsdagavond 7 oktober 2014 in het
Museum Nooitgedagt in lJlst, Eegracht
11, van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens de
herfstvakantie is er geen les.
Informatie en inschrijven bij Mijk Cando:
www.mijkcando.exto.nl of
telefoon: 06-87734479.

Zien en de Kunstvan hetTekenen
door Mijk Gando:
Tekencursus van 6 lessen start
dinsdagavond 7 oktober 2Ol4 in lJtst
VoorWie:
Je hoeft beslist geen tekentalent te heb-
ben, enkel het verlangen om de wereld
om je heen met potlood op papier te ver-
beelden.
Wat doen we:
Leren tekenen is in werkelijkheid een
la,vestie van leren waarnemen, leren zien.
Dat is waar het om gaat in deze tekencur-
sus: de Kunst van het Zien. Een kunste-
naar tekent allereerst met de ogen. Met
het tekenen doe je een ontdekkingsreis

waarin je met gerichte ' .'
oefeningen leert tekenen
naar de werkelijkheid, met
als belangrijkste gereedschap
je ogen, je toegewijde aandacht, pot-
lood en papier. Ook gaan we met andere
ogen kijken naar het werk van grote

kunstenaars en luisteren naar hun in-
spirerende woorden over dat wonder-
lijke proces van creativiteit. Met deze

tekenmethode ontwikket je het vermo-
gen 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 te-
kenproces een tijdloze rust en weugde,

De Stad waaf OOit"' 
O l!óÊopdrielocatiesinlJtstwordtuitgevoerd. dahrmenhettijdstipvanbinnenkomstvanuw

Vrijwilligers, professionals, jong ài? - Toegangskaarten voor dit bijzondere mail zijn bepalend voor het toewijzen van de
en oud, zowel voor als achter de schermen,
werken mee aan het unieke openingswe-
nement dat speciaal voor lJlst is geschre-
ven. Verleden, heden en de toekomst spelen
een rol in deze muziektheaterproductie die

evenement zijn nog beperkt beschikbaar.
Wees er dus snel bij. Dit kan door te mai-
len naar info@ijlst750.nl. Vermeld daarin
uw naam, adres en het aantal gewenste
kaarten (max. 4 per e-mailadres). De

kaarten. Prijs: € 7,50 per stuk. Na toewijzing
mn de kaarten ontrnngt u een bericht over
de betaalwijze. Vervolgens worden de kaarten
begin september bij u thuis bezorgd. Graag tot
ziens op 19 september! Beshrur lJlst 750

De Joodse famitie Drielsma
0p wijilag 29 augushrs ,al in Workum herdacht woden dat 350 jaar geleden de auto-
risatie van de eerste Joodse gemeenschapwoorziening in FrÍesl.and ptaats vond, na-
meUjk de oudste Joodse begraafplaats van Friestand. Dit feit heeft ook een duidetijke
relatie met lJlst, een relatie op meerdere gebieden.

0p 29 augustus 1664 gaven de burgemees-
ter en de raad van de stad Workum aan Da-
vid Salomons, pachtervan de Bankvan Le-
ning, een stuk grond van "dartig vijercante
voeten" in pacht nabij de schutsluis Sé-
burch, voor twintig Carolus guldens (gou-
den gulden). Nadat David Salomons in dat
jaar in Workum op dat stuk grond de eerste
Joodse begraafplaats in Friesland had ge-
sticht, werd hij burger in lJlst en pachtte
hij in 1676 de Bank van Lening te lJlst. In
de daarvoor opgemaakte pachterovereen-
komst is vermeld: "sal des bankholderwij
staan sijn Joodsche oeffeningen ende ce-
remoniën te oeffenen ende holden, sonder
van yemant daerinne verhindert te wor-
den, ende in tegendeel wederom gehou-
den sijn te vieren des feest(s), sabbats,
ende bededagen van gereformeerde reli-
gie". (d.w.z. dat de bank gesloten diende
te zijn op Joodse feestdagen, sabbatdagen
en christelijke zon- en feestdagen!). Hier-
mee begint het officiële bestaan van de
levende Joodse Gemeenschap in de Zuid-
westhoek van Friesland, omvattende lJlst,
Hindeloopen, Workum en later Bolsward
en Sneek. Er hebben overigens ook Joden
gewoond in Sloten en Stavoren. Waar-
schijntijk heeft lJlst één van de eerste

huissynagoges van Zuidwest Friesland ge-
kend, want daar had de stad toestemming
voor gegeven. De Staat der Volkstelting van
de stad lJlstvermetdtvoor hetjaar 1796 dat
erin lJtsttienJoden wonen, die waarschijn-
Ujk in Sneek naar de kerk gaan. In 1821
wonen er nog steeds Joden in lJlst, want
in dat jaar worden de omliggende gemeen-
ten rond Sneek, waaronder lJlst, ingedeeld
bij de Bdkerk Sneek. De dochtervan David
Salomons, Engel Davids, huwde Lazarus
Salomons uit Emden, die in 1677 burger in
IJlst geworden was. Lazarus Salomons en
zijn zoon Jonas Lazarus waren houthan-
delaren, die hout uit de Baltische landen
verhandelden. Ook de houthandel in lJlst
heeft hiervan geprofiteerd. Eén van Jonas
Lazarus' zonen, Aron Jonas, "Drielst" ge-
noemd naar zijn Drielster/Dryltser afkomst,
woonde ook te Hasselt en juist deze stad
en Emden worden genoemd in Christiaan
Schotanus "Besch4ryinge van de Heerlyck-
hrydt Frieslandt" uit 1664 i.v.m. de hout-
handel. Soms namen Joden als achternaam
de naam van hun (woegere) woonplaats
aan. IJlster Joden noemden zich Drilsma,
dat later veelal geschreven werd als Driels-
ma, genoemd naar lJlst, of op zijn Fries:
Drytts. De Drielsmat komen al in 1774 in

Leeuwarden voor met de naam Drielst.
Toen Napoleon bij Keizertijk Besluit van 11

augustus 1811 bepaatde dat iedereen een
familienaam moest aannemen, kregen ver-
schillende familienamen een Fries achter-
voegsel Drilsma of Drielsma. De zonen van
fuon Jonas namen in 1812 in Leeuwarden
de famitienamen Drielsma en Drilsma aan.
0p 29 augustus a.s. zal dus herdachtworden
dat 350 jaar geleden de eerste Joodse be-
graafplaats werd gesticht. Veel nazaten van
David Salomons, die anno 2014 over de hele
wereld verspreid wonen, o.a. in Australië,
Tasmanië, Zuid Afrika, Botivia, Suriname,
USA (California, Florida), Canada, Israël,
Frankrijk, België, Zweden, Engeland, en ook
in Nederland, zullen naar deze herdenking/
reiinie in Workum komen. Zij atlen dragen
IJlst met zich mee en zijn zich daarvan ook
bewust en zij zullen wellicht lJlst in de da-
gen rond deze herdenking bezoeken. Eén

van de nazaten, tevens initiatiefnemer van
de herdenking in Workum, de heer Chaim
Caran (amateur) genealoog uit Eilat, Israël,
deed al jaren onderzoek naar de Joden van
Friesland, maar kwam er pas twee jaar ge-
leden achter dat hijzelf afstamt van die ene
David Salomons. De bijeenkomst is dus in
feite een famiUereiinie, want iedereen die
Drielsma of Drilsma heet, of Dwinger van
Workum of Dringersma, sommige mensen
die Van Gelder heten of Gats, stammen af
van deze David Salomons. In 2026 zalhet
350 jaar geleden zijn dat David Salomons
naar lJlst krruam, mogelijk een geschikt mo-
mentvoor een volgende reiinie!



Bakkerij de Witte partij mei 22bernyn de krite
Mei itferkeatsen fan de Bakkerij deWitte-
partij kinne de bern fan Nije Moed sjen lit-
te wat se wurdich binne mei it keatsen bin-
nen harren eigen feriening. Mei 22 bern op
'e list koe der yn trije klassen keatst wurde.
De kabouters moasten yn 'e poel keatse,
en dêr wie it twatal Hilde Geartje Jansen
en Nanke 0singa wat de tsjinst ritnakke.
Hja w0nen beide partijen en sa kamen se

tegearre yn de krànse. Douwe van der Zee
moast twa kear mei in oar keatse omdat s1m

maat blessearre wie,. Hij pakte toch noch
de twadde priis en mei Anniek Zijlstra,
wa't blessearre wie, dêrom ek de twadde
priis krige, omdat se, ek al hie se in bles-
suere, op it fjitd wie. De tredde priis gong
nei Fenna van der Zee en Lars Dijkstra.

Utslach Kabouters
1e priis Hilde Geartsje Jansen en Nanke Osinga 2e priis Douwe van der Zee

en Anniek Zijlstra 3e priis Fenna van der Zee en Lars Dijkstra

By de welpen wiene der in seistal partoe-
ren wa't om de priis stieden. Yn de finale
fan de winners wie dat it partoer fan Wes-
sel Veenstra en Iris Zijstng tsjin dat fan
Jelmer van der Zee en Evelrm Rinzema.

Utslach tlVelpen:
1e priis Jetmervan der Zee

en Evelyn Rinzema
2e priis Wessel Veenstra
en lris Zijsling
1e ferl. Tom Westerbeek
en Jarno Osinga

2e ferl. Rick ZijsUng en
Iefke Dotinga

De lêsten soene binne in poep en in sucht
sa op 4 - 0 foar komme. Doe begonnen Wes-
sel en Iris einliks mei de wedstriid. Mar de
efterstàn wie te grut en op 5 - 4 6 - 6 hiene
Jelmer en Evelyn de krànse. De ferliezers-
finale wie ek al sa spannend, dizze soe pas
einigje op 5 - 5 6 - 6. Doe pas hiene Tom
Westerbeek en Jarno Osinga it partoer fan
Rick Zijsling en Iefke Dotinga yn 'e knip.
Bij de pupillen en skoaljeugd wiene der
fjouwer keatsers. H ja moasten allegear in
kear mei elkoar en sa in individueel klas-
semint keatse. Hjir wie it Dennis Damstra
dy't alte trije partijen wist te winnen en sa-
dwaande ek de krànse. Anna Bergstra hie 1 2

earsten foar en stuts sa Evert Zijlstra en An-
tsje de Boer de loef 6f mei de twadde priis.

Utstach Pupitlen/Skoatjeugd:
le priis Dennis Damstra 2e priis Anna
Bergstra

40 jaar Lawn Tenniscl,ub lJl,st
Dit Jaar b{st*r!-.{e tennisrrerenigixrg in lJlst 40 jr1rl !a! moest ui-
teraard gevierd worden en dat is zodoende eind juni dan ook ge-
daan! De afgetopen jaren leeft de club als nooit tevoren en met de
daarbij compleet germoveerde tennisbanen is het plaatje helemaat
compleet. Maar dat wat er nu staat is er niet zomaar even gekomen.

Het was maar een groepje dat het idee
opvatte een tennisbaan te realiseren in
hun (nieuwe) woonplaats, het stedeke
IJlst. Tennis in lJlst! ln 7973, toen ten-
nis nog best een wat elitaire sport was,

stond vanaf het begin het sportgebeuren
voorop. Geen ballotage en verder ook geen

poespas maar dus vooral, toegankelijk
voor iedereen. Dat is waar we ook nu nog
voor staan! Daar waren ze dan, 20 augus-
tus 7974, de vereniging werd opgericht
(de oudste correspondentie dateertvan 24
januari 7973). Dat is mooi zouje denken.
Maartoen duurde hetnog bijna 3jarenvan
(subsidie) aanvïagen en heelveel geduld
voordat er echt een balletje geslagen kon
worden op twee van de gemeente gehuur-
de banen! Toch was er al in 1978 sprake
van een ledenstop waardoor er een extra
baan bij moest die in 1980 werd geopend.

Zo snel kan dat dus toch ook weer gaan.

Kteedruimte en douches/
toiletten werden gebruikt
in "De Utherne", al was er wel een "hok",
waarin nog weer later een kleed- en berg-
ruimte gerealiseerd is. Daar zijn tevens
vele feesten gevierd; het was er altijd bar
gezelUg. In 1988 werd er zelfs verlichting
op de banen aangebracht. In 1995, na een

erg lange periode van onderzoeken en
overleggen met de gemeente door beshr-
ren in verschillende samenstelling, is het
voorstel gedaan totprivatisering van de ba-
nen. Dit in samenhang met de aanleg van
nog eens twee banen en met de bouw van
een nieuwe kantine. Een voor de club toen
enorme investering. Maar in 1997 mocht
de vereniging op tret eilandje'een heel
nieuw complex in gebruik nemen. De Terp

was top! Watvoor de vereniging ook nu nog
beslist noodzakelijk is, maar gelukkig ook
kenmerkend is, is toch wel dat dit allemaal

is gerealiseerd door de inzet van vele leden.
Natuurtijk zijn er ook bedrijven ingehuurd,
maar boven alles hebben leden hieraan
ats wijwitligers meegewerkt. In bestuur of
commissies of anders, gelukkig waren er al-
tijd weer mensen die hetvoortouw namen.
Het werk gebeurde zo telkens weer door de

leden. De afgelopen tweejaren is tijdens de

renovatie wederom bewezen dat mensen
zich enorm voor de club inzetten. Geweldig !

Nu, na veertig jaren, zien we dat de krin-
gen binnen de vereniging wat veranderen.
Nieuwe gezichten en andere verbanden
ontstaan. En dat is prachtig! Wat zijn wij
blij als er weer getennist wordt in compe-
tities of tijdens de clubkampioenschappen.
Dan blijkt dat onze vereniging springle-
vend is, waarbij het sportieve treffen voor-
op staat in een super gezellige omgeving.



START SEIZOEN 20 '' 4/ZO15

Bezoek de stands van de
1 8 aanwezige veelzijdige verenigingen.

lr4et de handen in één worden er verschillende
interessante demonstraties, presentaties,

activiteiten, trainlngen en toêrnooien georganiseerd.
Kom langs neen'l waar en vraag informatie.

van 13.00 uur tot 18.00 uur middagprogramma

van 18.00 uur tot 21.00 uur avondprogramma

Geniet van muziek, zang, toneel,
sport en spel, hapjes en drankjes...

..: ..

Ësn prima gelegenheid om in een
ontspannel sfeer kennis te maken met
wat insteJfifllg€n, verenigingen en clubs

in ons dorp "in huis" hebben.
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"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui, Hoort"
Na een periode van redelijke rust heb ik op

woensdag 2 juli detoeristenweer opgeroe-
pen om de fierljepwedstrijd te bezoeken,
positieve reacties en t avonds bekende
gezichten bij de Wàtte Abma schansen.
Door de organisatie van de "Sprookjesdag"

in Veendam was ik gewaagd om daar het
programma aan te kondigen en de toeris-
ten en bewoners op de hoogte te brengen
van wat er deze zaterdagmiddag altemaat
te beleven was in het centrum. Het was
bijzonder tekker weer, een temperafuur
van zo'n 27'C. Het hele centrum was be-
zet door sprookjesfiguren, er was een vos-
senjacht, een Hans en Grietje snoephuisje
enz. Ondertussen is het weer augustus ge-

worden. We waren als omroepers uitgeno-
digd door de organisatie van de Coopluy-
denmarkt in Appingedam. Het was alweer
de 25e editie van deze markt op de eerste

wijdag van augustus. Een markt geheel in
de sfeer van de middeteeuwen met bede-
laars, melaatsen, handetslieden, ridder-
speten en natuurlijk wij ats omroepers.
Ook de organisatie en vele inwoners wa-
ren in deze stijl gekteed. 0p dit concours

waren i.v.m. familieomstandigheden
slechts 8 omroepers aanwezig, niet al te
veel, maar wel een goede sfeer. De ont-
vangst was door de burgemeester mew.
Pot en dit deden we i.v.m. het mooie weer
op het kerkplein, zodat ook de bezoekers
van de Coopluydenmarkt dit konden mee-
maken. Zo waren er veel mensen getuige
van dat de burgemeester werd opgenomen
in "de orde van de lJlster schaats". Ze was
zeer verguld met deze eer en ze heeft toe-
gezegd dat ze de bijbehorende versiering
(schaatsen aan een blau{geel tint) zou
gaan dragen als er in Appingedam weer
eens een schaatswedstrijd gehouden zal
worden. Als verplicht onderwerp had de
organisatie mij de Molukse kerk toebe-
deeld, een interessant ondenverp, omdat
ik er nooit bij stit gestaan had dat er voor
deze bevolkingsgroep een speciale kerk
bestond. Achteraf is het logisch dat de Mo-
lukkers een eigen kerk hebben gekregen.
Ik kan u vertelten dat er meerdere Molukse
kerken in Nederland zijn. Na de wije roep,
waarin natuurlijk lJlst onder de aandacht
werd gebracht, was het wachten op de
uitslag. Nadat de punten opgeteld waÍen
kon om 17.00 uur de jury de dagwinnaar
bekend maken. Dat werd de plaatselijke
omroeper Henk Perdok. Een 6e plaats
was er voor mij. Dat kan natuurlijk beter,

maar de jury beslist over de punten dus ac-
cepteren en de volgende keer beter. Die vol-
gende keer zal in Beveren (Betgië) zijn op
zondag 24 augustus. Zaterdag 2 augustus
was er weer fierljeppen voor de P6llepleats
Nationale Competitie en dus de gasten van
onze stad daarop attenderen. Dit oproepen
voor het fierljeppen zou ik op woensdag 6

augustus (1e klasse) ook doen. Maar van-
wege de weersvoorspelling voor die avond
is er in overleg besloten om van het omroe-
pen af te zien. Doordat het tijdens de wed-
strijden begon te regenenwerd dewedstrijd
gestaakt. Besloten werd om op donderdag 7

augustus de wedstrijd in te halen, dus toen
de toeristen opgeroepen om te komen kij-
ken naar deze volkssport. Vrijdag 8 augus-
tus nogmaats omgeroepen voor het Fries
Kampioenschap voor de jeugd. Het leuke
van deze omroepbeurten is datje reacties
krijgt van de toeristen en veten bij het fier-
ljeppen terugziet. Zaterdagavond mocht
ik in Zandvoort bij het huwelijksjubi-
leum van de Zandvoortse dorpsomroeper
zijn. Natuurlijk is er voor het echtpaar een
passende tekst gemaakt en deze is hen
toegeroepen door enkele omroepers. Tot
zover de berichten en een overzicht van de
activiteiten van uw Stadsomroeper
Harmen de Vries, Eegracht 24,
0575-532057

IJl,st ontmoet ..... Jeugd Team lJtst
Net als vorig jaar doet Jeugd Team lJlst weer mee aan de Millenniumloop
die op 6 september wordt gehouden tijdens het Festival20l5.

Ons doel is om met jongeren uit lJlst tot 18 jaar zo veel mogelijk geld op te halen
voor het Millennium doel6, de bestrijding van H[V, Malaria en andere ziektes.

Ontmoet en draag bij
0p wijdag 29 augustus komt het Jeugd Team lJlst bij u langs om lege flessen op te halen.
Spaar ze op en hetp het Jeugd Team lJlst aan een mooie sponsorbijdrage. Mochten we

onverhoopt uw straat niet hebben aangedaan, dan kunt u uw flessen ook brengen bij een van onderstaande adressen:
De Pream 16, IJlst
Dassenboarch 34, IJlst (staat krat in fietsenhok)

Het team is bijna compleet maar er kunnen nog lopers bij.....
aanmelden kan via de website
http ://www.j eug dteamijlst. n/ of mail naar inf o @j eu gdteamijtst. nl. Kor*"#10Prlsr



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 3651 ED lJlst
Tet. 06-10307939 / Fax 0515-8528B1

sybrenvanderzee@hotmai l. com

Engels
Conversatiecursus Bijles

Examentraining
www.tal ki n g matters. n I

06-42837242 lJlst

iffi;; Roodhemsterueg 20 . I:lst
(0515) 41 53 07 . www,9,ebr{i&ma.nl
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wij nemen ats het mosetijk is uw :kLl[fjg."*ff,i
bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De Jasersherne 9

gewoon met een vraag.. urrrï!ï"!'rtlÏl
Welkom aan de Jasersherne e ::XÏ:l:ffi:i::i

foar knap skilderwuÍk giêarê io nei Yme

YME STRA

AutobedriJf
J. Osinga

Altijd vertrouwd
dichtbij

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

Voor alles wat met uw
auto te maken heelJ

Rogmolewei 9
8651 EP lJlst
05r 5-532386

--.+{nr, * Grondvetxzt

-.flF- ?4 ter 0515-442487

ema:l: info@iaarsma-grondverzet.nl
inte.net: \M.jaarsma-grondverzet.nl

Uit voori{:od leverboor: . zond . glond . menggronuloot
Levering grind, beslrolingmofeÍiool, dqmwondhouf enz. enz.
Ínformêe. ytibliivend noor onzê scherpe priizen
. gÍoÍ:dweÍk . lfonsport . k:oqnverhuuÍ . zond- en gÍondhondel

Schildersbedrijf

r Binnen- en buiïen schilderrerk pikcsyt 8

' sous- :n behong,verk 6ó17 LH Ább"so

r Enkele- er dubbele beglazirg
r Spockspuiten
r Kleinscholig tinnelerk 0515-533?48

b.g.g.
r Ondcrlroud aon uw boot o5t5-63a269

=ct
.E+>-so
oa

-o'ó
5g
oo<
14

==
=

In mijn solon gebruik ik de huidverzorgingsproducten
en de moke-uo von Oriflqme

Ook geef ik gratis workshops von Oriflome bij gosïvrouwen thuis

Wift u een ofsprook moken voor een behandeling of een workshop?
Dil kon telef onisch of oer moil.

Tel. 0515-532907 / 06-76113027
inf o@schoonheidssolonvtino.nl

Ytina Schot
Croleskwortier 88
8ó51 H6 IJLST

Benieuwd wat de juridische consequenties zijn van
veranderingen in uw persoonl ijke situatie? Echtscheiding,

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

en eerlijk advies van uw notaris mr. Femmy Smink.



ITG lJtst mist promotiewedstrijd op tien games
De afuaardiging van LTC IJlst moest de
gifbeker tot op de laatste druppel leeg-
drinken tegen de bezoekers uit Balk in
het kader van de tweede ronde van de
Friesland Cup. 0p het lJlster gravel was
het na tien partijen 5-5 en was het na een
gelijk aantat sets games tellen. Dat viel
in het nadeel van de thuisploeg uit die zo
hun promowedstrijd in september in rook
zagen opgaan. Een macaber einde, om-
dat de thuisploeg vorig jaar ook door een
gelijkspel uit het toernooi geknikkerd
werd op basis van een luttele set. Er zit
duidelijk muziek in het team van waar-
nemend captain Jeroen Brink die zelf
met een blessure aan de kant bleef. Hij
schonk het vertrouwen aan de youngsters

Nard Postma, Jesper Nederhoed, Susan-
ne Slot, Johan Steenbeek en Anneke
Schraa, die de routiniers Alie de Jong,
Japke Postma en Corneel Timmermans
aan hun zijde hadden. Eerste man Jesper
Nederhoed scoorde in drie sets het eer-
ste punt en Anneke Schraa had twee sets
nodig om haar tegenstandster te ver-
staan. Corneel Timmermans en Alie de
Jong gingen in twee sets onderuit zodat
na de enkelspelen er een tussenstand
van 2-2 op het scorebord prijkte; Jes-
per Nederhoed en Nard Postma speelden
een weergaloze dubbel tegen de broers
Haringsma en wonnen in drie sets, ter-
wijl Japke Postma en Susanne Slot ook
hun partij in een mooie winst omzetten.

Door verlies van de koppels Alie de Jong
/Anneke Schraa en Corneel Timmer-
mans /Johan Steenbeek was het niet te
voorspellen wie er uiteindetijk met de
triomf vandoor zou gaan. Susanne Slot
en Johan Steenbeek versloegen hun
opponenten in twee sets, maar door-
dat Japke Postma en Nard postma met
minieme cijfers het onderspit dolven,
werd tennisminnend IJlst in diepe rouw
gedompeld. "0p games eruit. Hoe erg
kan het zijn?" jammerde Japke postma.
"We zijn teleurgesteld", meesmuilde
Jeroen Brink na afloop. "We hadden
graag voor het vervolg in aanmerking
willen komen. Vandaag zat het erin,
maar we waren bijzonder ongelukkig,,.

wff nderbaarlike fi ntsnapping op de ltamstrastucpartij
Mei in Ust fan 9 partoeren waard de Dam-
strastucpartij in Easthim ferkeatst. De

measten hiene noch lytse eachjes fanwege
de fuotbalwedstriid fan Nederlàn de jfrns
fan te foaren. Mar hoe mear de middei
foardere waard foar de measten it sicht
better. It wiene de partoeren fan Douwe
van Slooten, Rijkel Dotinga en Minne Zijt-
stra en dat fan Wouter van der Goot, Bart
Schuurmans en Feite Damsta, dy't yn de
finate komme soene. De lêsten, it partoer
fan Wouter van der Goot, sloech fuorten-
daliks ta. Ferskillende kearen pakten se
op 6 - 6 it earst. En sa kamen se foar op 5
- 1. En itwie stil oan de kant fan it partoer
fan Van Slooten. En dat waard harren ek
wol dÍdlik makke troch de tsjinstanders.

Mar wie it soms om de krêften te sparjen
foar it keatsen? En dat soe ek sa itpakke.
Hja lieten de mfile net mear sprekke mar
de bal. En earst foar earst krffpten se tich-
terby. Earder wie der in man die Houdini
hjitte en net te leauwen 0ntsnappings die.
Mar no wie dat it partoer fan Van Slooten,
se kamen wer werom. En dêr oerhinne en
op 5 - 5 6 - 4, koene se foar de tinte fan
Frou Damstra de kránsen yn Ênffangst
nimme. Yn de ferliezersronde hie it par-
toer fan Justin van Dijk, Elisabeth Flapper
en 0ege Damstra net safolle muoite mei it
partoer fan Jelle van deJ Velde, Jan Teade
Nauta en Rene Sybrandy. De lêsten hiene
dêrfoar noch in drege partij wirn op 5 - 5 6

- 6 mar koene it yn de ferliezersfinale net

noch in kear herhelje. Se ferlearen op 5 - 2.
Utstach.
1e priis Douwe van Slooten, Rijkel Dotinga
en Minne Zijlstra
2e priis Wouter van der Goot, Bart Schuur-
mans en Feite Damstra
le fert. Justin van Dijk, Elisabeth Flapper
en Oege Damstra

Actief ergens bij horen..?
Na een prachtige zomerperiode met licht,
warmte en veel buitenactiviteit komt
binnenkort de herfst- en winterperiode
in beeld, waar gezelligheid, initiatieven
en activiteiten op ander vlak weer aan de
orde komen. Voor de langere avonden Ac-
tief ergens bij te horen.... wordt aI gauw
in het verenigingsland rondgekeken om
te bepalen waar men zich dan het beste
passend bij kan aansluiten. De 18 vbreni-
gingen van 0osthem e.o. organiseren met
de handen één in het dorpshuis't Him-
sterhfis op zaterdag 30 augustus a.s. van-
af 13.00 uur een gezellige verenigings-
markt waar instellingen, verenigingen en
clubs zich aan het publiek presenteren,
door uitvoerig informatie te verstrekken

en te vertellen waarvoor men bij ,,hun

club" terecht kan. In en rondom het mul-
tifunctionele dorpshuis zullen tussen
13.00 uur en X8.00 uur demonstraties
en trainingen worden gegeven en zullen
er optredens en voorstellingen worden
verzorgd door toneelvereniging, muziek-
korps, volleybalvereniging (Beach-vol-
leybaltoernooi!), badmintonclub, bil-
jartclub, fierljepvereniging, enz. Ook zal
er dan volop vermaak voor de jeugd zijn.
Kortom, op één plaats een presentatievan
een scala aan interessante onderwerpen
op cultureel, sportief, muzikaal, milieu
(natuur) en literair gebied. Ook op zater-
dag 30 augustus a.s. valt er in en om het
dorpshuis van Oosthem onder gezellige

en sfeervolle omstandigheden veel te be-
leven en kan men zich daarnaast volledig
oriënteren waar men het winterseizoen
graag actief wil bij horen. Na het geva-
rieerde middagprogramma, waarbij ook
een optreden zal worden verzorgd door
de fanfare Hàld Moed, zal er vanaf 1g.00
uur een sfeervolle BARBECUE worden ge-
organiseerd. Het culinaire gedeelte van
de BBQ wordt professioneel verzorgd door
Keurslagerij Harm Wierda te Heeg. Ieder
is van harte uitgenodigd voor de interes-
sante middag, maar natuurlijk ook voor
de ongedwongen en gezellige BBQ- avond.
Zie voor informatie én contactgegevens
de Website van het dorpshuis:
www.ithimsterhus.nl.
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IJlst het grootste veilinghuis
van Noord Nederland heeft?

Er heel veel mensen wekelijks naar

"Tussen Kunst en Kitsch" kijken?
Of naar "Auctions kings" en "Cash op zolder", etc.?

Er in het weekend van de kijkdagen gemiddeld

3.000 mensen vanuit het hele land naar lJlst komen,
om te kijken wat er deze keer onder de hamer komt?

U óók van harte welkom bent om eens vrijblijvend
de kijkdagen te bezoeken?

Kijkdagen: 22 augustus van 10:00 tot 21:00 uur,
23 en 24 augustus van 1O:00 tot 1.7:00 uur.
Veilingdagent 25,26,28, 29 augustus en 1 en 2 september,
aanvang veiling 19:15 uur.
Vind u het leuk of is er een interessant item bij, dan kunt
u ook één van de veilingavonden vrijblijvend bezoeken.

Wie éénmaal komt,
komt andermaal!!

. Bibliotheek Mor en Feon: elke werkdog

gopend (9.30-l 2.00/l 4.30-l 7.00 uur)

. Koffie in het Grond Cofe en eÍkes krontsie

. Dindog restourontdog

. Dogbesteding

. Zorg bii u thuis

o Leuke ociiviteilen en cunusoonboq

. Veryoer nodig? Bel de 3elbrs!

. Mooltiids: diepvriesmooltijden of wom

bii u thuis gehrocht

. Nii Ylostins: zelfstondig rcnen in en
veilige wrcrcmgeving, zonder indicotie.

Komt u gewoon longs!

Of bel voor meer informotie:

05.|5-521900
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Yir. t
www.zorgg roepte llens.n I

Zoíggroep Tellens heeft v6tigingen
in Blauwhuis, Bolsward. Franekêr,

Heê9. Makkum. OentsjerK. Sneek

Jzum, Weidum, Witmarsum,

Wommels, WoÍkum en lJlst.
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* 7 versnellingen
* NaaÍdynamo

Damesfiets blauw en

Normaal €.799,-

* Voorvorkvering
* Aluminium frame

herenfi ets antracietkleu r

NU € 4gg,- !!


