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Vanaf 1 september kunt u gebruik maken
van de "betbus". Deze vervoerservice staat
met nadruk open voor alte inwoners van
de regio die geen mogelijkheid hebben
in hun eigen vervoer. Iedereen, jong en
oud, kan hier gebruik van maken. Dus
niet alleen voor Talma State, Teatskehffs,
Nij Ytostins en ouderen. De belbus zal be-
stuurd worden doorwijwilligers. U kunt 24
uur van te voren de belbus reserveren via
TeatskehÊs tek 0515-571900. De belbus is
bedoeld voor onder andere boodschappen

belbus rijdt alleen in de regio Heeg/
Blauwhuis/ IJlst en de tussenliggende
dorpen. Dus niet naar Sneek. We willen
geen concurrent worden voor de taxibe-
drijven en het openbaarvewoer. De bel-
bus is in principe 7 dagen per week van
8-20 uur beschikbaar. Kosten per en-
kele rit 0-5 km € 7,- / 5-10 km € 2,-.
We zoeken nog wijwilligers
voor het rijden op de "betbus".
U kunt zich aanmelden bij de re-
ceptie van Talma State (334500).

Contactpersoon voor de belbus is Lysbeth
Sjoerdsma. 2 oktober zal er nog een of-
ficiële start van het project zijn vanaf
10.30 uur in Heeg. Programma volgt later.
Vriendelijke groeten; Jantsje Folkertsma.
Steunpuntcoórdinator Nij Ylostins

Maketaardij Kuperus Heeringa

ergen

verhuist naar de Gatamagracht
In maart 2008 openden Klaasjan Kupe-
nrs en Saskia Heeringa hun makelaardij
aan de Geeuwkade 4 te lJlst. In een ge-
zamenlijk kantoor met de VW bouwden
zij daar een bloeiende makelaardij op.
Echter, de makelaardij groeide uit haar
jasje en de kantoomrimte aan de Geeuw-
kade werd te klein. Daarom gaat Make-
laardij Kuperus Heeringa verhuizen naar
de Galamagracht 33. In een gezamen-
lijk pand met o.a. Wiersma pianohandel
krijgen de lJlster maketaars daar hun
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nieuwe kantoorpand. Van hieruit zetten
zij hun makelaardij voort op de bekende
enthousiaste en persoonlijke werkwijze.
Saskia Heeringa vertetd: "Vlle hebben een
fantastische tijd gehad aan de Geeuwkade.
De samenwerking met de l/W is altijd zeer
prettig geweest, dat zullen we missen. Maar
onze makelaardij is te groot geworden voor
dit kantoor. Via Wiersma Pianohandel kre-
gen we een prachtig aanbod om een deel
van zijn showroom over te nemen".

Tijdens de fakkelavond op wijdagavond
26 september zal het nieuwe kantoor van
Makelaardij Kuperus Heeringa geopend zijn.
"We nodigen graag alle lJlsters uit om dan
even te komen kijken,
u bent van harte welkom!"

WAARDECHEQUE
Vanwege onze verhuizing hebben wij wat te vieren!

zet nu uw woning bij ons te koop en ontvang maximaal € 500,- korting op de courtage.

Deze actie is geldig in de maanden

oktober en november 2014

Meer weten? Bel ons voor informatie!

GalamaÊracht 33 8651 tC Ulst r 0515-335768
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"omdat u er niet voor ons bent maar wij uoo, u"X

Gezocht bestuursleden voor mfc Utherne te lJlst
Er is al een aantal jaren een sluimerend
bestuurvoor mfc Utherne (de opvolger van
sporthal De Utlerne en het Mienskipshffs) .

Hienroor is een stichting opgericht. 0p dit
moment hebben in het bestuur zitting
Hammie Zoethout, secretaris/penning-
meester, Mieke Bergstra, Eric Beijl, Douwe
van derWal en Douwe Hoekstra, voorzitter.

Per 1 januari 2076 wordt het bestuur in
volle omvang belast met de bestuurstaak,
omdat de gemeente per die datum de be-
stuurstaak volledig overdraagt. Van de 5
personen die nu nog zitting hebben in het
bestuur zijn er dan inmiddels 3 afgetre-
den wegens het bereiken van de 70- jarige
leeftijd. Van de zijde van de gemeente is
gezegd, dat het niet beschikken over een

volledig bestuur consequenties kan hebben
voor het voort bestaan van mfc Utherne.
Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Daarom
een dringende oproep aan belangstellen-
den om zich te melden als kandidaat-be-
stuurslid. Aanmelden kan bij de secretaris,
mw. Hammie Zoethout, De Dassenboarch
75, 53237 6, mfs.utherne@ziggo.nl en/of
voorzitter Douwe Hoekstra, CrolesknyaÉier
69, 533250, D.Hoekstra30@kpnplanet.nl.



. Stijlvolle vezorging van begrafenissen en crematiês;

. 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 oÍ 0515 - 43 18 75.

Voor verdere informatie veruijzen wij u graag door naar onze website:
M.uitvaartvereniqinqillst.nl of u kunt contact opnemen met een van
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,
N,lientlán 1 te lJlst. tel.nr. 0515 - 53 17 37.
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Fokke Rosier
De Kling 27, 8651 CL lJlsr

Tel. fiS15) 53 22 34 - Mobiel06 - 50 65 76 48
E- ma il : ro s iert imm erb edr ijf@ho me. n I
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Aann*rningsbedrijf Weg- en Waterhuw
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Ook kunl u bij ons terêcht vooÍ:
. Remmings- en geleidewerken
. Strlen damwanden
. Haven aanleg en sèioêrweÍt
. Houtieverentie
. Diverse typen walbeschoeiingen
. Houten bÍuggên

VooÍ informàfE eÍrof êan .

vÍiiblijvende offêÍe krnt:J attiid
contact met ons opnetnel.

Aannemingsbedrijí
Weg, en Waterbous

StienstÍa & Van der Wal
Rogmolewei 6, 8651 EP Ulst

W,tÍ'n,"u'n"n Ter. O51 tà33243, Fax 051 t531 362
yslighets^l^rfigaan inb@stiensAa-vanderusl nl

nduw o- ww.stienstm-vandeual.nl

MobiIe
Hair Care
06-506866s3
Uw kapster aan huis

Wor jong en oud
Gerda de Jong

O ---L-SIJPERDA-HARDY-
odviesbureou

EegÍa(ht 12 . 8ó51 EG lrlÍ
I t515 429 t|t . Í 0515 *29 778
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wettersnijer.nl

einc's

{.Iw kapster aan huis
voor darnes en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www.rein ashairservice.nl

Reina Kroes
stadslaan 73

865r AC lJlst

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

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-24946Í 9510515-532772
Ook nkoop, afstêilen en reparatie van snêarinstrumenten
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17 september

18 september

2l september

22 september

24 september

25 september

26 september

26 september

06 oltober

08 oktober
09 oktober

09 oktober
11 oktober
11 oktober
21 oktober

22 oktober
23 oktober

Kids come2go, Startmiddag, T4-75 en 15-16

uur, Jeugdhonk
Vrouwenkoor It Roer 0m
Zeilen op de Geeuw, 13.00 uur, steiger Geeuw

Vrouwen van Nu, IJlster avond: De rijdende
advocaat dhr. Klabau
Recreatievolteybal

Vrouwenkoor It Roer 0m
Vrouwenkoor It Roer 0m, Fakkelavond,
Mauritiuskerk
Fakkelavond, Oud-IJlst
Pubers en sociat media, 19:00 uur,
t Honk lJlst
Recreatievolleybal
Perron2, opening/open huis van 15.30 tot 17.30

uur, vïoegere kinderdagverblijf Nij Ytostins
Vrouwenkoor It Roer 0m
Band Dutch Roots, 21.00 uur, 't Honk
Samen Eten, Schaapskooi

Vrouwen van Nu, Het reilen en zeilen in een kin-
dertehuis in Cambodja door Fei$e Lu:<wolda

Recreatievolleybal
Vrouwenkoor It Roer 0m

Sarnen eten
Ons "Samen eten Project" gaat het 10ejaar in!
Wie had dat gedacht dat het zo'n succes zortzijn.
Elk jaar weer wordt er genoten door gasten en wijwitligers
van het gezellig bij elkaar zijn en het eten.
0p 11 oktober starten we weer.
0m 17.00 uur staat de koffie of de thee klaar en om
18.00 uur gaan we aan tafel.
Inlichtingen:
G. Bouma, tel. 06-53849361
S. Schilstra, tel. 532930

Bitjartctub "De Afstoot"
Biljartclub "De Afstoot" gaat dinsdag 23 september weer los.
Er wordt gebiljart op dinsdagmiddag en donderdagmiddag
vanaf ca. 13.00 uur tot ca. 16.30 uur.
Zijn er nog liefhebbers in lJtst en omstreken, dan kunnen
die zich melden bij het bestuur van de vereniging.
U bentvan harte welkom.
Aanmelden bij J. van derWal, tel. 537497
Ev. T. Jaarsma, tel. 532983 of W. Roskam, tel. 531975

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: Sporthaï de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kling 27, 8657 Cl lJtst, 0575-532234/06-50657 648

Voor het komende hatfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:

Maand Uiterste inteverdatum verschijningsdatum

Oktober 13 oktober
November 10 november
December 8 december

23 oktober
20 november
18 december

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op
met Hoor Friesland. Wij zijn er voor u.
Telefoon 058-21 3053 7 of www.hoorfriesland.nl.

Stipepunt Dryl,ts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Gatamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze z4n tetefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zijn zijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drytts@stipepunt.nt.

HetVrouwenkoor't Roer om repeteert éénmaat perveertien
dagen op donderdagavondvan 19.45 tot 22.00 uur in Het
Wapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.

dokterffiracht
Filesland'f

Uw huisarts ó4 spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbijzij nde h u isa rt-

senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-11.2 7 LLz

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

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

inleveren tot en met
13 oktober a.s. bij:
Galamagracht 12

E-maiL info@hekmanijlst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

versdrijnt op 23 oktober 2014.
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Hel erkende adres voor:

* Al uw binnen- en
br,rilenschilderwerk

* Beglazing w.o.
dubbel glas en HR-glas

+ Veclzi-jtligc wanddecoratie
o.a. bchang-, structt,tur-,
saus- en spuitw-erk

FslÍu>t 4e V>ie;
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i 4. 8651 IIP Ulst. teletbon: (05 l5)53 24

Stichting Behoud
Stadslctankerk
te lJlst

De Boer's
broad,

Geuwtadc t, tÍst,

0
0
F

Stcun tlc inrtantlhourling cn hct
gcbruik van dit mooic gcboutr

met een bijdrage

2968.40.653
s t a d.r I a a n ke r k(àrs 4 a I l. d

wrvtv. s tads I aa n ker k. n t

www.bootlenodig.nl

www. o pportemeniienod i g. n I

www. I igplootsnodig.nl

w.s.c. Hort von Frieslond Uifwellingergo
o51 5-559444



Verrassende winnaars clubkampioenschap enkel
Van 20 t/m37 augustus werd op hetten-
nispark De Terp de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen tennis in de enkelcategorie
gespeetd. In tegenstelling totvele andere
verenigingen wordt deze categorie bij
LTC lJlst apart gespeeld. Hetzelfde geldt
voor het dubbetspel en de mixcategorie.
Dat dit bij LTC lJlst apart gespeeld wordt
heeft onder meer te maken met het grote
aantal deelnemers dat meedoet aan deze
kampioenschappen. Door het groeiend
aantal actieve leden groeit dit aantal elk
jaar ook nog gestaag. Ditjaarleverde het
enkelspel enkele verassende winnaars
op. In de herenenkel categorie A was het
Hans Jansma die na zes jaar de eerste
prijs weer in ontvangst mocht nemen.
Na een lange spectaculaire finale tegen
Corneel Timmermans trok hij met 7-5 3-
6 6-3 aan het langste eind. Bij de dames
A was het Hans zijn wederhelft Afke die,
ook na een lange periode, de eerste prijs
ontving. Voor beide spelers betekende dit

toevaltigenrvijs de 10e titel van dit eve-
nement. Na Geartsje Spoelstra zijn zij de
tweede en derde speler die deze mijlpaat
weten te behalen. Naast de A-categorie
wordt er sinds 2001 ook een B-catego-
rie gespeeld. Bij winst in deze categorie
speelt men doorgaans een jaar later in de
A-categorie. Ditjaar was het zeer verras-
send dat Elisabeth Ftapper er met de eerste
prijs vandoor ging. Erg verrassend omdat
zij dit jaar pas begonnen is met tennis. Na
vele jaren gekaatst te hebben heeft ook
zij ditjaar besloten de tennissport te gaan
beoefenen. Duidelijk is te zien dat door
haar kaatservaring bij haar het balgevoel
aanwezig is. Dit talent is vaak ook te zien
bij sporters vanuit andere balsporten, zo-
als voetbal ofvolleybal, die gaan tennis-
sen. Bij de B-categorie van de heren ging
de overwinning naar Jildert de Jong. 0n-
geslagen na vier wedstrijden ging hij met
de eerste prijs aan de haal. De uitslagen
van alle wedstrijden zijn na te lezen op de

site van LTC lJlst (www.ltc-ijlst.nl). De
volgende clubkampioenschappen, de
clubkampioenschappen mix, worden op
dit moment gespeeld. 0p de site is de hui-
dige stand van zaken van deze kampioen-
schappen te bekijken. Komend weekend,
zaterdagavond 20 septembervanaf 19 uur
en zondagmiddag 21 september vanaf 16
uur, worden hiervan de halve finales en
de finales gespeeld. Mocht u geïnteres-
seerd zijn, dan bent u van harte welkom
om een kijkje te komen nemen.

Marathon
Voor het goede doel, in dit geval de
Stichting Haarwensen, hebben Ju-
dith Veldhuizen, ltllinonah de Boer
en Claudia Pool op 21 juni de Snee-
ker-marathon gewandeld, een af-
stand van maar liefst 42 kilometer!
De Stichting Haarwensen stelt zich
ten doel pruiken te maken voor zieke
kinderen. Dankzij sponsoring van
deze marathonwandeling werd er
een bedrag van € 1631,00 ingeza-
meld. Maar dat niet alleen; er zijn
ook veel vlechten gedoneerd. Met
name basisschool de Twine heeft zich

fantastisch ingezet. Zij heb-
ben met z'n allen geld inge-
zameld, maar zoals al eerder
in het Kypmantsje vermeld,
heeft een aantal leerlingen
ook hun vlecht van 25 cen-
timeter lang gedoneerd! Met
zo'n schitterend resultaat
voor het goede doel heb-
ben wij, mede dankzij het
prachtige weer en de ge-
weldige sfeer op die- dag,
de marathon natuurlijk ex-
tra gemotiveerd gelopen.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die
een donatie heeft gedaan of ons op een andere ma-
nier heeft gesteund. Super bedankt!
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Itflarco Damstra baggert in 2l jier àld trauma fan him óf
De keatsers fan Nije Moed hiene dizze

kear harren pylken rjochte op de Jut4p.
Dit mei de Zijslingbaggerpartij op it fjitd
by de Zijstings. Mei in geweldige list fan
13 partoeren waard der moai keatst. Yn

de finate wie it partoer kommen fan Mar-

co Damstra, Lieuwe Bergstra en Marjan
Jansma. En yn dy finale soe Marco 6frek-
kenje met twa trauma's. It oare partoer

wie dat fan Douwe van Slooten mei syn

twa fioerfrettende froulju Wiepie Oppe-

dijk en Mandy. Sa at ik at skreau wiene der
wat heakken en eagen oan dizze finale. It
wie nammentlik at 21jier lyn dat Marco

in kràns w&n hie. En hy hie noch nea in
finale fan Douwe wÍn, en der soe hjoed
feroaring yn komme. Marco en s1m maten

pakten it fuort goed op. En runen ut nei
in 5 - 1 foarsprong. Noch fjouwer punten

kamen se fan de oerwinning 6f. 'Noch twa

slaggen" ropte hij. Mar dat waarden der in
pear mear. Douwe en slm froulju pakten

punt foar punt. En sa waard it noch 5 - 5,

mar it lêste earst wie dochs op 6 - 0 foar
it partoer fan Marco, Lieuwe en Marjan. De

ferliezersfinale gong tusken de partoeren

fan ltVouter van der Goot, Arjen ïalsma en

Brecht van der Vught en dat fan Rene van

der Veen, Siebo Zijsling en Eelke van Net-

ten. Hjirwie it partoer fanWouter, Arjen en

Brechtwat de partij op 5 - 3 6 - 4winne soe.

Utslach:
1e Marco Damstra, Lieuwe Bergstra en

Marjan Jansma

2e Douwe van Slooten, Wiepie Oppedijk en

Mandy

1e ferl. Woutervan der Goot, fujen Talsma

en Brecht van der Vught
2e ferl. Rene van derVeen, Siebo Zijsling
en.Eelke van Netten.



Fteur Bal,jet "Ik loop vooral voor mijn plezier."
Ik ben Fleur Baljet, 18 jaar oud en woon in
Oostlem. De redactie van het Kypmantsje

heeft mij gewaagd of ik een stukje wilde
schrijven over mijn sport, atletiek. Dat

leek me leuk om te doen. 0p mijn 8e ben ik
begonnen in Sneek bij atletiekvereniging
Horror. Dat is inmiddels alweer 10 jaar ge-

leden. Ik deed toen alle onderdelen, maar

het lopen van lange afstanden vond ik het
leukste, ook omdat ik in dit onderdeel het
beste was. Toen ik 9 jaar was werd ik voor
het eerst Fries kampioen op de 1 kilome-
ter. Elk jaar ben ik wat meer gaan trainen
en inmiddels train ik 6 keer per week, in
totaal ongeveer 12 uren. Ik train op de at-
letiekbaan in Sneek, in hetRasterhoffpark
in Sneek en soms in Gaasterland. Maar

ook vaak op de weg. Bovendien train ik 2
maal per week op de racefiets. Behalve dat
ik bij Horror train in Sneek zit ik sinds 7
jaar ook bij Team Mita Fryslàn. Dit is een

selectie voor getalenteerde atleten tussen

12 en 18 jaar en ben ik lid van de Noor-

delijke selectie. Eigentijk ben ik elk jaar

een klein beetje beter gaan presteren. 3

jaar geleden werd ik Noordetijk kampioen
veldloop en vorig jaar september werd ik
3e op het Nederlands kampioenschap 10

kilometer in Utrecht. Het afgelopen jaar
ging het heel erg goed. Ik werd 5e in het
Nederlands kampioenschap veldloop, 2e

in de Nederlandse veldloopcompetitie en

in februari werd ik Nederlands kampioen

op de 10 kilometer in Schoorl. Een week

later bovendien nog Fries kampioen veld-
loop in Appelscha. Meteen hierna moest ik
een vewelende operatie ondergaan. Mijn
amandelen moesten worden geknipt en

daarbij trad een compticatie op waardoor

ik 2 maanden helemaal niet kon trainen.
Gelukkig was ik net op tijd hersteld voor

de Nederlandse kampioenschappen op de

baan in juti in Amsterdam. Ik veroverde

daar de zitveren medaille op de 5000 me-

ter voor meisjes junioren A. In oktober ga

ik iets nieuws uitproberen. Ik ga meedoen
aan het Nederlands kampioenschap Du-

athlon in Assen. Dat is een wedstrijd waar-

in je eerst 5 kilometer moet lopen, dan 20

kilometer fietsen en daarna 2,5 kilometer
hardlopen. Ook al train ik regelmatig op

de racefiets, ik verwacht niet meteen een

medaille te winnen, want ik heb in deze

tak van sport nog weinig ewaring. Hierna
begint de voorbereiding op het veldloop-
seizoen. Het zal de komende jaren wel
veel moeilijker worden om medailles te
winnen bij een Nederlands kampioen-
schap, omdat ik dan seniorword en ik het
op moet nemen tegen hele goede atletes,

zoals Sifan Hassan (Europees kampioen
veldloop en 1500 meter). Ik hoop dat ik
me de komende jaren steeds verder zal
verbeteren en dat ik ooit misschien ook

bij de "grote dames" de top zal bereiken.
Tot ziens, Fleur Baljet

Naam: Fleur Baljet
Leeftijd:18 jaar
Woonplaats: Oosthem

Studie: Maatschappelijke zorg niveau 4

Sporh Atletiek (Midden-en lange afstand)
Prestaties:
Fries kampioen 1 km (2004)

Noordetijk kampioen veldloop (2011)

Nederlands kampioenschap 10 km 3e

plaats (2013)

Nederlandse crosscompetitie 2e plaats

(2073/2074)
Nederlands kampioen 10 km (2014)

Fries kampioen veldloop (2074)
Nederlands kampioenschap 5 km 2e plaats

(2074)

Mooie opkomst 0pen lessen G.V. De Stánfries
De Stànfries opende eind augustus haar

deuren voor de open lessen dans, peuter-

en kleutergym. De belangstelling was ook

bij deze editie prima en de plaatsetjke gym-

nastiekvereniging kon naderhand weer

een fiks aantal nieuwejeugdleden begroe-

ten. Sinds vorig jaar is De Stànfries gestart

met dans. Deze tak nam zo'n enorme boost

dat de groepen te groot werden. Dit jaar

heeft men bij de oudste twee groepen een

splitsing toegepast en daardoor is het
een stuk overzichtelijker geworden. 'ïIe
hadden geen keus", zegt Mieke Bergstra

sinds jaar en dag met De Stànfries "ge-

trouwd". "Door deze verdeling kunnen
we ook weer nieuwe leden verwelkomen",

vewolgt ze. Men heeft echter de kleuter-
groep vooralsnog moeten opheffen. "Deze

groep was al klein, maar nu bleven er een

paaÍ over en dat is ook voor hen niet leuk.

We hebben hen naar de gymtak kunnen
doorschuiven", verklaart Mieke Bergstra.

De Stànfries beschikt over een floreren-
de gym- en danstak met tlans meer dan

tweehonderd leden. Daarnaast kunnen
ook de ouderen onder leiding van Hennie

J ellema aan glrmnastiek deelnemen.

0p donderdagmiddag om 13.30 uur staat

zij voor een enthousiaste groep van circa

15 mensen die zich een uur lang in het

ouderenzweet werkt.

RecreatievolleybaI

Al verscheidene jaren is er onder de para-

plu van Stànfries volleybal een recreatie-

team actief. Eens per twee weken zijn we in
de sporthalde Utherne aanwezig om onder

leiding van Ed Kieft sportief bezig te zijn.
Alle facetten komen aan bod en op het eind

natuurlijk een partijtje. Er kunnen altijd

6

meer recreatievolleyballers/sters bij ! Denk
je dat dit ook iets voorjou is schroom dan

niet om een keertje mee te komen trainen.
Hopelijk vind je het zo leuk dat je blijft
'plakken'. Graag tot gauw! De eerstvolgen-

de training is 24 september a.s. Aanvang

19.30 uur tot2O.45 uur. (0p de foto ont-

breken: Evelien, Pietsje, Kees en Jitdou).



Georgisch ensemble Khareba & Gogia in de Stads-
laankerk op vrijdagavond 7 november 2Ot4

Vanaf 23 oktober 2074 zal het ensem-
ble Khareba & Gogia uit Georgië weer
in Nederland zijn en een concerttour-
nee geven. In Noord Nederland geven

zij in verschillende plaatsen concerten
waaronder ook in lJlst. Hun repertoire
varieert van vrolijke volksmuziek, re-
ligieuze liederen en romantische lied-
jes tot oude traditionele volksmuziek
en dansmuziek uit verschillende delen
van Georgië. De tot in de perfectie be-
heerste meerstemmige liederen wor-
den naast de accordeon, gitaar en pi-
ano eveneens begeleid door een aantal
specifiek Georgische instrumenten,
zoals panduri, tsjonguri (soort luiten),

Georgische harmonica en doli (trom-
mel). U wordt op de mystieke klanken
meegevoerd naar een wereld van bergen,
eeuwige sneeuw, groene wouden, lief-
lijke beekjes en riviertjes, wijn, liefde en
wiendschap. Een wereld waar eeuwen-
oude tradities nog altijd in ere worden
gehouden. Lyrische zang afgewisseld
met opzwepende klanken vol dynamiek
en verrassende samenklanken maken
een concert van Khareba & Gogia tot een
onvergetelijke muzikale ervaring met ge-
garandeerde kippenvelmomenten. Naast
het Georgisch ensemble zal ook de ac-
cordeongroep van de muziekschool onder
teiding van Reinouvan derVeen optreden.

We hopen dat er op 7 norrember een edrte
muzikale ontnoeting zal plaatwinden tus-
sen Georgië en Nedertand. In hetvolgende
KypmanBjevertellenwe u graag hoe u anen-
tueel kaarten kan resenreren en hoe laat het
concert's avonds begint. Voor verdere infor-
matie larnt u terecht bij HannyVisser,
telefoon: 0515 531899

IJlster fakkelavondstadswandel ing 2Ot4
Voor de achtste keer organiseert de groep
gidsen en schippers van de lJtster stads-
wandeling onder auspiciën van de WtI
Zuidwest Friesland op wijdag 26 septem-
ber a.s. tussen 20.00 en 22.00 uur weer
de inmiddets traditionele fakkelavond-
stadswandeling met diverse activiteiten
op en langs de Ee- en Galamagracht.
Beide grachten zullen die avond feeëriek
verlicht zijn door middel van olie/kaars-
lampjes langs de straat en fakkels/waxi-
nelichtjes langs het water van de Stads-
Ee. 0m exact 20.00 uur geeft wethouder
mevïouw Mirjam Bakker het startschot
voor deze avond door de "Nooitgedagt-
fluit" te laten horen, waarna de straat-
verlichting uit gaat en de activiteiten
van start gaan. Dit signaal betekent

tevens de start van de lampionoptocht
voor de jongste kinderen. Verzamelen op

de 0verkluizing, waarna de optocht achter
de muziek over de grachten gaat. 0p de
grachten spelen op diverse plaatsen trek-
zakspelers, rijden oude voertuigen, ver-
kondigt de stadsomroeper zijn boodschap,
etc. Het Museum Nooitgedagt is open voor
bezoekers. De oude Nooitgedagtfabriek en
de schoorsteen staan die avond lettertijk
in de schijnwerpers, evenals houtzaagmo-
len'De Rat'. In de Doopsgezinde kerk kunt
u genieten van muziek en zang. Aangetokt
door muzikale klanken vindt de bezoeker
als vanzelf de weg naar een klaslokaat
van de voormalige Ytostinsschool. Deze

is weer ingericht anno jaren vijftig. Kin-
deren van basisschool "de Kogge" krijgen

hier weer les van de 'meester'. Verder is
er muziek en zang in de Mauritiuskerk,
waar o.a. het Vrouwenkoor "'t Roer om" zal
optreden. Via een ponton steekt u op het
eind van de Eegracht de Ee over naar de

Galamagracht. Tijdens de wandeling zult
u onderweg op diverse plaatsen verrast
worden door (muzikale) activiteiten. Het
belooft weer een prachtige avond te wor-
den. Komt u zelf maar kijken!
Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid
een wandeting oveï de grachten maken en
kunnen wij en op elk moment het Muse-
um, de oude school of de kerken binnen-
lopen en genieten van het gebodene. Alle
activiteiten zijn gratis toeganketijk. Voor
de murkorven kan gratis hout afgehaald
worden op molen De Rat.

Activiteitenaanbod voor senioren in Woon- en
Ontmoetingscentrum Nij Ylostins
Wij starten binnen Woon- en 0ntmoe-
tingscentrum Nij Ylostins de komende
tijd weer met een aantal activiteiten
waarvan we u graag op de hoogte bren-
gen. Senioren die in en rond lJlst wonen
zijn van harte welkom bij hetvolgen van
de aangeboden activiteiten. Vanaf don-
derdagochtend 11 september gaat de
teken- en schildercursus weer van start.
De cursus bestaat uit vier lessen en zal
plaatsvinden in het Grand Café van Woon-
en Ontmoetingscentrum Nij Ytostins.
We starten om half 10 en stoppen om
hatf 12. Er zijn mogetijkheden om met

verschillende materiaten aan de slag te
gaan. Voor deze cursus betaalt u 5 euro
per keer inclusief koffie en thee. De kos-
ten zijn exclusief materiaaï dus u kunt
zelf uw eigen teken- of schildermateriaal
meenemen of tegen een kleine vergoe-
ding gebruik maken van het aanwezige
materiaal. De data zijn: 11 september,
18 september, 25 september en 2 okto-
ber. 0p 9 en 16 oktober gaan we met het
thema herfst aan de slag. We maken een
herfstkrans en een herfstbloemstuk.
0p deze donderdagochtenden zullen we
ook weer starten om half 10 tot half 12.

U betaalt 5 euro per ochtend inclusiefkof-
fie en thee. Deze workshops zijn exclusief
materiaalkosten. Tegen een kleine ver-
goeding krijgt u de benodigde materialen.
Opgeven kan tot een week voor het starten
van de cursus. U bent van harte welkom
bij zowel de schildercursus als de herfst
workshops.
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich
opgeven bij onderstaand mailadres of bel-
len naar: rgrunstra@zorg
Teamleider Zorg en Welzijn Tellens
Tel: 0515- 571900 of0621801705
Met vriendelijke groet,
Brenda Delea

Welzijnsmedewerker Tellens, Nij Ytostins



Nachtkeatsen yn Drytts proai foar partoer Bakker
Mei in acht partoeren op 'e list waard de
nachtkeatspartij fan Nije Moed op it Fri-
siaplein ferkeatst. De lêste twa partijen
fan de earste omloop wiene spannend
en waarden beide pas op 5 - 5 6 -6 be-
slist. De winners fan dizze partijen, de
partoeren fan Siebe van der Wal, Lam-
mert Miedema en Arendje Bergstra en
dat fan Jelmer de Boer, Sietse de Vries
en Hiltsje Dotinga, kamen sa tsjin el-
koar te stean 1m de heale finale. Ek diz-
ze partij soe pas op 5 - 5 beslist wurde.

It lêste earst gong doe op 6 - 2 nei it
partoer fan Jelmer de Boer. De oare fi-
nalist, it partoer fan Tjerk Eakker, Evert
Schreur en Anna Bergstra, hie minder
muoite om yn de finale te kommen. Hja
wisten beide partijen te winnen op 5 - 2.
De finale soe in moaie partij wurde, mar
op 5 - 3 en 6 - 6 wie itpartoer fan Tjerk
Bakker dochs de sterkste. Tjerk Bakker
waard Étroppen ta kening fan de partij.
Étshch.
1e Tjerk Bakker (kening), Evert Scheur

en Anna Bergstra. 2e Jelmer de Boer,
Sietze de Vries en Hiltsje Dotinga

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
ltVat is er nog leuker dan zingen?
Samen zingen!
Wist je dat:
. onze repetitieavond op dinsdag
is van 8-10 uur, locatie "Parkflat",

Dekemalaan 17, met als dirigent Jan
Blanksma en pianist Jan van Liere?
. we twee keer perjaar een concert geven
met instrumentalisten en/of solisten, 16
november a.s. werken van o.a. Brahms en
SchubeÉ, 29 maart 2015 ïhe Crucifixion
van John Stainer?
. ons koor op dit moment ong. 35
leden telt en we graag nieuwe le-
den willen verwelkomen? Zing je
BAS,SOPRAAN, ALT of TENOR, kom dan

zingen bij het "Sneeker Cantate Koor"
. op projectbasis ook een optie is?
Voor inlichtingen kun je terecht bij
Baukje Koetsier (0515-418676) of
Sjirkj e Kooistra (0575 - 422527 ) .
Bekijk ook onze website:
www. sneekercantatekoor. nl
Start nieuwe seizoen:
dinsdag 19 augustus a.s.

Het bestuur.

Nieuwe Wijkverplee gkundige
DryLts Thuiszorg Zuidwest Friestand
Thuiszorg Zuidwest Friesland (TZWF)

komt bij u thuis voor alle soorten zorg:

verzorging, verpleging, nachtzorg, 24-
uurs zorg, hulp in de huishouding, thuis-
begeteiding en medische zorg aan huis.
0nze zorg is op maat en afgestemd op uw
persoonlijke behoeften en wensen. Drie
jaar heb ik met veel ptezier als coórdine-
rend wijkverpleegkundige in Drylts e.o.
gewerkt. Per 1 september ga ik als team-
coach verder bij TZWF. Team Drytts heeft
een nieuwe wijkverpleegkundige in de

persoon van Lysanne Huitema. Zij stelt
zich in het volgende Klpmantsje aan

u voor. Drylts is een prachtige stad met
trotse inwoners. Ook in de dorpen om

Drylts heen heb ik prachtige mensen le-
ren kennen. Ik heb gemerkt dat mensen
in Drytts en omstrekennaar elkaar omkij-
ken. 0p bezoek gaan bij een familietid dat
weinig contacten heeft, een boodschap

voor een buur-
wouw doen die
slecht ter been
is. Veel respect
heb ik voor de
mantelzorgers die dag ennachtvoor
hun naasten zorgen. Ook atle wij-
willigers, die Drylts en omstreken
rijk is, verdienen een grote pluim.
Er zal steeds meer een beroep op de zelf-
regie van de cliënt en diens omgeving
worden gedaan. Ik heb er alle vertrouwen
in dat u in Drylts btijft omkijken naar uw
medemens. Dank voor de samenwerking
en voor het in mij gestelde vertrouwen.
Het ga u goed! Ook het team van verzor-
genden en verpleegkundigen wil ik har-
telijk danken voor de collegiale samen-

werking. Ik heb het team leren kennen
als mensen die hart voor de zaak hebben
en voor de cliënten door het \mur gaan.

Het is een hecht team dat oog voor elkaar
heeft. We hebben de zomer met elkaar af-
gesloten bij de Stadsherberg waar we heer-
lijk gegeten hebben. Onderhrssen fietsten
onze collega's Durkje en Iris heen en weer
om de cliënten van zorg te voorzien. Ge-

lukkig hadden ze ook even tijd om een

drankje met ons te drinken. Collega's, ik ga

juttie weselijk missen. Het ga jullie goed!

Hartelijke groet,

Froukje Tromp

VW Zuidwest Friestand Kantoor lJlst, Geeuwkade 4

Openingstijden 16 sept. 2074 - 15 mei 2015
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 12:30 uur

. \ÍW- bonnen

. Dinercheques

s3t
U kunt nu ook bij ons pinnen!

. Ansichtkaarten o.a. van lJlst

. Cadeauartikelen

ond
. Hand-, thee- en keukendoeken
. en nog veel meer.



"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitentui, Hoort"
Het omroepseizoen is in votle gang dus
weer regelmatig op de bel. Zo heb ik op
woensdag 20 augustus de toeristen weer
opgeroepen om de fierljepwedstrijd om
de Fryslàn Cup te bezoeken. De laatste
grote wedstrijd van het ljepseizoen op
de plaatsetijke schansen werd door vele
toeristen/gasten bekeken. 0p zaterdag-
avond 23 augustus mocht ik in'de Wal-
rus' in Sneek een goede wiendin toe-
spreken omdat ze afscheid genomen had
van haar werk en als verrassing een feest
aangeboden kreeg, een sfeervolle en ge-
zellige happening. De volgende dag op
tijd opstaan want om goed 6 uurvertrok-
ken naar Beveren- Waes in België voor
een concours in het kadervan de Beverse
feestweek en het 5 jarig jubiteum van de
plaatselijke belleman. ïochweemd als je
om een uur of 9 daar aankomt en de eer-
ste mensen zitten al (of nog steeds) op
een terras aan een groot glas bier. Wij zijn
eerst maar aan de koffie gegaan. Daarna
omkleden in een café en op naarhetvlak-
bij gelegen gemeentehuis waar we wer-
den ontvangen door de burgemeester, de
schepen (wethouder) van feestelijkhe-
den en de voorzitter van de Beverse feest-
week. De burgemeester dhr. Marc Van-
denvijver werd, zoals het bijna traditie
is, opgenomen in de "orde van de lJlster
schaats" en kreeg de daarbij behorende
versierselen om de nek gehangen en de
oorkonde overhandigd. Verder heeft hij

natuurlijk het nodige fotdermateriaal van
IJlst e.o. gekregen onder begeleiding van
een promotiepraatje. Dit mocht allemaàl
niet te lang duren, want er waren 10 om-
roepers en 5 bellemannen naar dit feest
gekomen. Leuk om te vermelden is dat
er 2 vaders en 2 zoons deelnamen aan dit
concours. Dat waren André Pauwels uit
Dadizele en Nick Pauwels uit Wervick en
natuurlijk ondergetekende en Jan Sjoerd
de Vries uit Sneek. Na deze plechtigheid
werdenwe uitgenodigd voor eenversnape-
ring in een bijzaalvan het gemeentehuis.
Tijdens dit bijeenzijn kreeg de belleman
en zijn vïouw een nieuw pak overhan-
digd van het gemeentebestuur. De lunch
werd opgediend in de grote feesttent en
daarna kon het echte concours beginnen.
Ik mocht de toehoorders en de jury op de
hoogte brengen van de activiteiten van
het jeugdcentrum 'ïogenbtik", een zeer
actieve groep mensen die zich inzet voor
het vermaak van de jeugd van 12 tot 18
jaar. De wije roep was ook nu weer lJlst-
promotie met een kteine aanpassing in de
tekst m.b.t. Nooitgedagt, omdat ze daar
op de scholen geen aandacht aan heb-
ben gegeven. Maar nu weten ze het wel
daar bij de zuiderburen. De jury heeft
zijn best gedaan en kwam met een ver-
rassende uitslag: Jan Sjoerd werd 3e en ik
kwam pas op de 12e plaats. De 1e plaats
was voor de omroeper uit Appingedam
- ja alweer! Een mooie dag en weer veel
collega-omroepers gesproken want ook
dat is belangrijk. Tijdens het evenement
"Dampend en Bruisend Sidwest Fryslàn"
in het weekend van 30 en 31 augustus
heb ik zaterdag de 30e op het station

bij aankomst en vertrekvan de stoomtrein
de passagiers en de belangstellende op
het perron op de hoogte gebracht van de
activiteiten in lJlst op deze dag. Jammer
dat de stoomtrein niet op het opgegeven
schema reed, maar ruim een % uur eerder
aankwam en vertrok. Een gemiste kans
vind ik om de gasten en belangstellenden
een mooi moment te verschaffen. Dan is
het ondertussen alweer september en dan
staat het 2015 festival op de kalender.
Vrijdag 5 september heb ik de Dryltser be-
volking opgeroepen om vooral de wijdag-
avond naar het festivalterrein (ijsbaan)
te komen en/of op zaterdag het festival te
beleven. De votgende data zijn ook al weer
ingermtd: Hattem (Dikke Tinne Festival)
op zaterdag 13 september. We (Jan Sjoerd
en ik) zijn door de provincie uitgenodigd
om dinsdag 16 september als omroepers
naar Den Haag te gaan i.v.m. Prinsjesdag.
We mogen in het kader van veiligheid zeer
waarschijnlijk niet onze bel en tekstbord
meenemen wat ik wel kan begrijpen. Za-
terdagmiddag 20 september zal ik - op
speciaal verzoek - als omroeper gids zijn
tijdens een stadswandeling voor een grote
verzekeringsmaatschappij. Vrijdagavond
26 september weer meedoen met de fakkel-
avond en daarna de 27e traditiegetrouw
weer naar Zandvoort voor een concours.
0p 3 oktober lJlst weer promoten tijdens
een concours in ïllinschoten en zo gaan we
rustig door. Heeft u een jubileum te vie-
ren of is er een ander evenement dat u op
authentiek wijze bekend wilt maken dan
weet u mij te vinden.
Uw stadsomroeper Harmen de Vries
Eegracht 24, 0575-532057

0p'e Syl
Waar is Peke? Veel lJlsters beginnen
zich ongerust te maken over de afwezig-
heidvan Peke. Enkele maanden geleden
ging Peke naar zijn vakantiewoning in
Frankrijk en bleef het een tijdje rustig
op'e syl. Hij kan toch mailen, zo werd er
gewaagd, want hij blijft vast wel op de
hoogte van wat er in lJlst gebeurt.

Nou nee, mailen zit er niet in, want Peke
is niet echt van de moderne communi-
catie; hij gebruikt nog pen en papier,
kroontjespen wel te verstaan. Ook de re-
dactie van It Kypmantsje vindt de vakan-
tie zo langzamerhand wel erg lang duren
en ging op onderzoek uit. Het blijkt dat
Peke vanwege het weer nog wat verder

zuidwaarts is afgezakt en momenteel in
Spanje verblijft. Het heeft er alle schijn
van dat hij binnenkort weer naar huis,
naar lJlst, komt. De redactie spant zich in
om in het oktobernummer Peke weer zijn
licht te laten schijnen over lJlster zaken.
De jongens op 'e syl kunnen hem binnen-
kort weer verwachten.
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De Btik op lJlster ondernemingen
De komende maanden kunt u in t Klpmantsje steeds een interviewlezen met
ondernèmers uit lJlst éie lid zijn van Ondernemersvereniging lJlst.
0ngemerkt is er veel lrrlaliteit en vakmansclap aaawezig in onze bedrijvige stad
en daarferte{len de ondernemers gÍaag meer over.

Deze maand een interview rnetTheo ten Kate en Je[e Jan Kroese
rnn Kerst Koopman llesign.

Meer informatie orrer Ondernemerwereniging lJtst kunt u vinden op www.ijlst.nu.

Kerst Koopman Design,
Gevestigd aan Pikpóllewei34lb te lJlst,
urww. ke rstk o op m a nd e s i g n. nl
7. Hoe lang ís jullie beilrtjf in lJlst ganestigd?
Als zelfstandig bedrijf zitten we hier sinds 1 januari 2014.
Eerst waren we een afdeling van Kerst Koopman BV, dat bin-
nenkortKoopman Metaal BVwordt. We hebben geïnvesteerd
in nieuwe machines en zitten in een nieuw bedrijfspand.
We werken met z'n tweeên en hebben momenteel een stagi-
aire van het Nordwin College, die de opteiding Design volgt.
2.Waarom zijn jullie als een zelfstanilígbedrtjf veriler ge-
gaan?
We werkten allebei bij Koopman Metaal en vier jaar geleden
kwamen we daar in aanraking met het materiaal EPS (piep-
schuim). In eerste instantie hebben we met dit materiaal
geëxperimenteerd. Het bleek zeer vormbaar en het is veel
lichter dan het metaal waaÍ we toen mee werkten. Al snel
maakten we steeds meer producten, waarop we hebben be-
sloten om zelfstandig verder te gaan.

3. AIs ik aan piepschuim denk, denk ik aan verpakkíngs-
materiaal. Wat voor produden maken jullíe?
We maken producten voor drie sectoren:
. Interieur - meubels: We maken bijvoorbeeld schootmeu-
bitair. Met een speciale coating is EPS oersterk, licht en
duurzaam. We kunnen de meubels in alterlei gekke vormen
maken en in leuke kleuren spuiten. Daarnaast hebben we
bijvoorbeeld ook een voorwand

van een spookhuis mogen maken. Deze gevel is makkelijk op te bou-
wen en licht om te vervoeren.
. Reclame: Logo's klein en groot, bijvoorbeeld met kunststof coa-
ting voor op een bedrijfsgebouw en zonder coating voor op een stand
tijdens een beurs.
. Industrie: Betonbekisting, vooral als de bouwer het beton moet
storten in vreemde vormen. In die gevallen is het moeilijk, duur en
tijdrovend de bekisting van hout te maken. EPS is dan een hele goe-
de oplossing. Daarnaast maken we ook steeds meer tankzadels en
verpakkingsmateriaal voor speciale producten in kleine oplage.

4. lfrat maakt jullie spe ciaal?
We werken met een productwaarmee we maatwerkleveren. Hoe gekker
de vorm hoe beter. Dit houdt in dat we samen met de klant tot het ge-
wenste product komen. We werken veel met architecten. Door met EPS

tewerken, kunnen zij vormen ontwerpen in gebouwen die anders niet
mogelijk zouden zijn geweest. Door onze grote spuiterij kunnen we de
producten zelf in alle Mt/NCS-kleuren spuiten. We werken helemaal
'groen'met watergedragen verf en kunnen daardoor zelf ons afual
verwerken en afuoeren. Het materiaal dat we na het snijden van het
EPS overhouden, gaatterug naar de leverancier en wordt hergebruikt.
5. Hoe zíen jullie de toekomst?
We voe-len ons nu vooral 'predikers'. Mensen laten zien wat er alle-
maal mogelijk is met EPS. Ik zou zeggen, kijk voor een korte indruk
van onze producten even op onze website!
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Voor- en naschoolse opvang in huiselijke sfeer

Samenwerking met de scholen ín lllst
Volop mogelíjkheden om te spelen

en lekkerte antspannen

www.bsoderpeelboom.nl tel : 06- 14296439

Geeuw zeiten
Watersportvereniging Sterke
Yerke organiseert op 21 septem-
ber a.s. op de Geeuw een'open'
wedstrijdzeilmiddag voor allen
die over een open zeilboot be-
schikken. Wedstrijdewaring is
niet vereist, zeilplezier juist wéï!
We zeilen op rating in 3 of 4 man-
ches. Verzamelen om 13:00 uur
op de steiger langs de Geeuw. De
prijsuitreiking is in Het Wapen
van lJlst. Graag nodigen wij al-
len die over een open zeilboot
beschikken uit om mee te doen.
Opgeven via sterkeyerke@ziggo.
nl met vermelding van het type
boot. Het inschrijfgeld is € 5,--
per boot.
Groet namens Sterke Yerke,
Lieuwe Bergstra, Johan Hoomans
en Hans Berveling

Geeuw z@fifiem
,tl - Iz, sePremDer a.s.
Wedstrild voor alle open zeilboten

Locatie: de Geeuw
verzamelen 13.00 u. op de steiger

Aanvang | 3.30 u.

er wordt gevaren op rating.
3 a 4 manches

Opgave:
met vermelding type boot

Prijsuitreiking:Wapen van |Jlst
Inschriií kosten: €5.00
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Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

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

sybrenvanderzee@hotmai [. com

Engels
Conversatiecursus Bijles

Examentraining
www.ta I ki n g m atte rs. n I

06-42837242 lJlst
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wij nemen ats her mosetij.k is uw llsL[*ï,sf[1f,?.il
bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken enlof De lasersherne 9

eewoon met een vraas.. urrrïït].ïtiïl
werkom aan de Jasersherne s :::ll-!jl!lillÏ:ll

foar knap skilderwuÍk !íeanê jo nei Yme

YME STRA

Autobedrijf
J. Osinga

AlJijd vertrouwd
dichtbij

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

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

Schildersbedriif

. Sitmen- en buiten schilderwerk pikasyt 8

. Scus- en behongwerk 8ó17 LH 
^bb"gtr

' Êakele- en dubbele beglazing

. Spackprit€n
r Klcinschclig timmerrerk 0515-533248

o.9.9.r Onda.houd ocn uw boof 0515-53?269
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In mijn sqlon gebruik ik de hdidverzorgingsproducten
en de moke-up vqn Oriflome

Ook geeí ik gratis workshops von Oriflame bij gostvrouwen ïhuis

Wift u een ofspnook moken voor een behandeling of een workshop?
Dit kon telefonisch of oer moil.

Tel. O5r5-5329O7 / O6-L6113O"7
inf o@schoonheidssolonyïino.nl

YÍina Schot
Croleskwortier 88
8ó51 H6 IJLST

3enieuwd wat de juridische consequenties zijn van
veranderingen in uw persoonlijke 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.



IJsoproer in lJlst (1)
Pieter Vierstra, de voorzitter van
IJsclub De lJlster Schaats, en vijf
andere bestuursleden van de ver-
eniging stonden op 6 april1892 met
hun pet in de hand voor kanton-
rechter mr. Klaas Klein in Sneek.

De heren hadden injanuari burge-
meester L. Huisman getrotseerd en
- op zondag nog wel - een hardrij-
derij voorjongensvan 11 tot 14jaar
georganiseerd. En dat terwijt de

burgemeester overal waarschuwingen
had laten hangen:
De burgemeester van de gemeente lJlst
waarschuwt de leden van d.e alhíer be-

staande ijsclub en allen die zich door ge-

noemde vereníging op een verkeerd spoor
Iaten leiilen van verzet tegen de openbare
macht, door hardrtjilertjen te organiseren

welke speciaal door de burgemeester ver-

boden àjn. De burgemeester doet tevens

een beroep op aI de weldenkende mensen

in de gemeente om ín dagen van krank-
heid onder de bezoekende hanil Gods tot
het verlenen van hunne oprechten en ze-

ilelijken steun om dergelijke ijilelheden
tegen te gaan. Vierstra en zijn medebe-

stuurders werden allemaal tot 3 gulden
boete veroordeeld of drie dagen hechte-
nis. Het lJlster-incident wordt uitvoerig
beschreven in het boek Hardrijderijen
in Friesland - Votksvermaak op het ijs
1800 - 1900 dat woensdag 8 oktober
in het Eerste Friese Schaatsmuseum in
Hindeloopen zal worden gepresenteerd.

In dit lijvige stan-
daardwerk oveJ

het Friese volksle-
ven op het ijs, be-
schrijft journalist
Ron Couwenhoven

alle facetten van de

hardrijderijen in de

negentiende eeuw
met uitvoerige be-

schrijvingenvanzoh
300 toprijders en
-rijdsters, maar ook

talloze'gewone' hardrijders en zeer veel
gegevens over het massale volksvermaak
op hetijs dattoteenwarepassie uitgroeide.
Dat bleek in januari 1892 in lJlst toen de

nieuwe burgemeester - van streng chris-
telijke huize - onmiddeltijk maatregelen
aankondigde om het in zijn o gen verderfe-
lijke ijsvermaak op zondag te beteugelen.
Als eerste bestuursdaad had hij al straat-
muzikanten verboden nog langer in lJlst
op te treden. Ook had hij een christelijke
zondagsschool gesticht, waarvan hij zelf
leider werd. Dat pakte niet goed uit, want
na de eerste zondag vond hij in de collec-
tezak liefst vrjftig steentjes en knopen.
De lieve lJlster jeugd besteedde de cen-
ten die ze van hun ouders hadden mee-
gekregen liever ergens anders aan... Het
was niet de laatste keer dat het bestuur
van lJsclub De lJlster Schaats met de

harde hand van de burgemeester te ma-
ken kreeg. Begin december 1895 werden
21 leden van de club op de bon geslingerd
door de plaatselijke veldwachter,omdat

zij na tien uur 's avonds nog aan
het vergaderen waren in de boven-
zaal van een plaatselijke herberg.
Dat alles was het gevolg van het conflict
met de burgemeester die zich hardnekkig
verzette tegen het houden van volksfees-
ten als hardrijderijen. Zo liet hij eind ja-
nuari 1895 aan het bestuur van de ijsclub
weten 'dat hij zich tegen het houden van
een hardrijderij zou verzetten met ge-

bruikmaking van de politieverordening
en de gemeentewet.' De lJlster ijsfans
lieten dat niet op zich zitten en vïoegen
aan de gemeente Wyrnbritseradeel toe-
stemming daar te rijden. Er werd door
baanvegers een baan uitgezet net voorbij
de gemeentegrens van lJlst en dat leidde
er ongetwijfeld toe dat de burgemeester
de vetdwachter opdracht gaf de club aan
te pakken waar het maar kon! Het gevolg

was dagenlang oproer in ile stad, waarbij
elke avond nrurwerk voor het huis van
de eerste burger van lJlst werd afgesto-
ken. De rust in de stad keerde pas terug
toen Huisman in 1897 afscheid nam.
* Bron: Hardrijderijen in Friesland
- Volksvermaak op het ijs 1800 - 1900
(496 pag. - 300 illustraties) - ISBN/EA}I
978-94-90492-07-6. Uitgever: stichting
Archief Ron Couwenhoven, Zaandam
in samenwerking met het Eerste Friese
Schaatsmuseum, Hindeloopen. Het boek
kan met een korting van 10 euro besteld
worden bij uitgeverij Stichting Archief R.

Couwenhoven, e-maiL r.couwenhoven@
upcmail.nl tegen een prijs van 29,50 euro
incl. verzendkosten.

Een fantastisch fiertjepseizoen voor Fiertjepferiening Drytts ê.o.
Het seizoen startte al wij woeg nadat de
schansen waren klaargemaaktvoor de zo-
mer. De natsprongen waren toen nog wij
koud, maar er werd volop getraind en de

accommodatie lag er weer super bij. En dit
leverdewatop. Zowerd ertijdens eenwed-
strijd in lJlst maar liefst drie keer over de

21 meter gesprongen met zelfs een evena-
ring van het Nederlands senioren record.

Ook werd het schansrecord bij de da-
mes en de junioren verbroken. Tijdens
het in lJlst gehouden Fries kampioen-
schap voor de jeugd gingen twee van de

vier titels naar afdeling lJlst, namelijk
naar Bente Vtas en Stefan Douma. Tevens

werd Bente Vtas ook nog eens Nederlands
kampioen bij de Nederlandse kampi-
oenschappen voor de jeugd in Zegveld.

Wehebbenerin 201 4ookweereenFrieskam-
pioen bij dejongens bij. Jan Teade Nauta
steepte deze titet binnen en daar bleef het
niet bij. Hij schopte het op de Nederland-
se kampioenschappen ook tot het goud.
Iedereen die ons heeft geholpen dit sei-
zoen, hartelijk dank hiewoor!

Jeugdcommissie lJlst

Dagbesteding 0ntmoeting in lJl,st
In lJlst opent binnenkort een kleinscha-
tige dagbesteding voor nog thuiswonen-
de mensen die tijden aan een vorm van
dementie(bijvoorbeetd Alzheimer). De
groep kan uit maximaal acht gasten be-
staan. Dit zat plaats vinden in het gebouw
van de thuiszorg ZltlIF, Galamagracht 31.
De charme van deze dagbesteding is dat
alle activiteiten in huiselijke sfeer plaats
vinden. Een gevarieerd progamma. met
veel aandacht voor geheugentraining,

ontspanning, creatief bezig zijn en bewe-
ging, waarbij gezelligheid centraal staat.
Hierdoor kan de partner of mantelzorger
even de tijd voor zichzelf nemen. Bent u,
of kent u iemand die ats gevolg van de-
mentie het moeilijk vindt om op een aan-
gename manier de dag door te komen,
dan is deze dagbesteding dé optossing.
Wegens een unieke samenwerking met de
Thuiszorg is het mogelijk dat men dit ver-
goed krijgt. Ook zijn we hiervoor op zoek

naar vrijwilligers. Hebt u op dinsdag een
paar uurtjes tijd en lijkt het u leuk om
deze mensen hierin te ondersteunen, dan
bent u van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u bellen met,
Hilda Pruiksma
De Strikel 10
Tel0575477562
Mob 06 45370528
www. dagbestedingontmoeting.nl
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IJlst krijgt zijn eigen reis(bureau)café ffif care -ee+raum,r-fiirjerrcenrum-zarcorcrhuur

in de Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst' ru óTADóll[pDIpG "Iilï lrÀpEN vrui lJ[8T"

Wiït u ook in een ongedwongen omgeving AI{IIR/SGR garantie! q;r 
Indien u op donderdag bij Face2Face Tra-

uwvakantieboekenofreisadviesinwin- Voor alle aanbiedingen / last minutes, vel in de Stadsherberg'Het Wapen van
nen? Dat kan vanaf donderdag 2 oktober verre en dichtbij reizen, het gehele jaar lJlst' een reis boekt kunt u als boeker
in de Stadsherberg 'Het ltVapen van lJlst'. door kunt u op donderdag bij de Stadsher- direct 'aanschuiven'. Eén drankje en het
Elke donderdag tussen 16 en 18 uur is berg'Het Wapen van lJlst'binnenlopen. voorgerecht krijgt u dan als boeker(s)
Face2Face Travet Grou Marjan Kamminga Ter plaatse boeken is dus mogetijk! Ook door Face2Face Travel aangeboden (of een
hier aanwezig met haar'mobiele'reis- kunt u langskomen voor het maken van waardebonvooreenvolgendbezoek).
bureau. Nu kunt u 'face2face' bekijken een afspraak voor een bezoek bij u thuis. r
waarom het ontzettend handig is om uw Face2Face Travel Grou ';;ï;j; Ëag EnfO? , l 

'?

;*:i*:.ï:ï'Ï"'.ï:ïHï'.ïiïï1ïlÏ I'J,T:i1,ï'ffilJiljïï::ï*ï1"i.:iï,ï ',FàEALTAVeI
is dan het boeken via internet. Daarnaast berg 'Het Wapen van lJlst' elke donder
boekt u bij Face2Face Travel Grou met dag weer de lieerUjkste gerechten voor u. Persoonl$kgeregeld, gerust op reis.

2015FESTMf,, 10e editie
De 10e editievan het 2015FESTïVAIin lJlst
is onbetwist de meest succesvolle editie tot
nu toe. De Millenniumloop, die finishte op
het festivatterrein, heeft zaterdag een be-
drag van meer dan € 200.000,- opgebracht
(inclusief de verdubbelingen). In de ko-
mende maand wordt duidelijk hoeveel geld
daar nog bij komt. Ditbedrag gaat naarThe
Hunger Project en stett 30.000 mensen in
Ghana en Benin in staat de eerste stap te
zetten op weg naar onaftrankelijkheid.
Muziekcafé
Vrijdagavond stond geheel in het teken
van muziek, veelalvan Friese bodem. LAM,
Howling & the Moon en Dutch Roots speel-
den de sterren van de hemel. Het was een
heerlijke warming-up voor de spetteren-
de zaterdag en een ontspannen moment
voor de vele wijwilligers die al 2 dagen
druk bezig waren geweest met opbouwen.
Goednieuwsprogramma
De zaterdag startte met presentaties en
een discussie over hoe het kan dat de

wereld er feitelijk gezien beter voor
staat dan ooit en dat het optimisme
van de burger orrer de vooruitgang in
de wereld daalt. Deelnemers waren
o.a. minister Lilianne Ploumen, Hans
Snijder, hoofdredacteur LC, l,Íirjam
Vossen, onderzoekster en Rutger Breg-
man, historians. Het programma werd
op een hilarisóe wijze vertuchtigd
door de I\ruentse cabaretière Natha-
lie Baarhnan. De bezoekers waÍen na
afloop onder de indruk. N.a.v. de presen-
tatie van Rutger Bregman zei een van de
bezoekers "Zo'n verhaal zou ik elke avond
voor het slapen gaan wel willen horen".
Opening
Na het goednieuwsprogramma zongen kin-
deren van De ïwine, o.l.v. Jaring Attema,
de nummers'Drylts oer de grins'en'Als ik
de baas zou zijn van hetjournaal', waarna
minister Ploumen het -festival officieel
opende. Daarna barstte hetfestival alsvan-
ouds los, met muziek, theater, dans, lekker

eten en drinken, tuinders en markt en
ging zaterdagavond het dak van de tent
tijdens het optreden van Three/Third XL.
Ook dit jaar wisten weer meer lJlsters de
weg naar het festival te vinden en kijken
we terug op een zeer geslaagd festival.
We hopen jullie volgend jaar - de laatste
keer - weer massaal te ontmoeten.
De foto's kunt u bekijken op facebook. ook
als u geen account heeft: https://vrvrw.
facebook.com/201 5FESTIVAL/photos_
stream?tab=photos_albums

Therna-avond pubers en Dutch Roots in't Honk
Na de zomer heeft ook't Honk de zaken
weer opgepakt. Altereerst organiseren we
samen met Timpaan 2 voorlichtingsavon-
den voor ouders over omgaan met pubers.
Workshop: pubers; hoe gaje ermee om?
De puberteit kan een roerige periode zijn.
Met de thema-avonden van Kindercoach
Lisanne Stenekes, voedingsdeskundige
Jolanda Abma en Mediacoach Evelyn
Verburgh uit Wommets krijgen ouders
inzicht in wat pubers bezighoudt en mo-
tiveert. Aan de orde komen ondenrvprpen
als verandering in de puberteit en de ont-
wikkeling van het puberbrein, eet- en
leefgewoonten en sociale media, gamen
en mobieltjes. Zie ook www.route2l.info.
Na de thema avonden:
. Weet je welke soorten pubers er zijn en

wat ze motiveert
. Weet je hoe je invloed kunt hebben op

wat ze eten en drinken
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. Kun je eryoor zorgen dat sociale media
vooral een positief effect hebben

. Ga je naar huis met handige tips over
omgaan metje puber

Herkenbare voorbeelden, humor en
praktische tips staan centraal. Natuur-
lijk is er ruimte om met andere ouders
te praten en ervaringen uit te wisselen.
Maandagavond 6 oktober 19:00 uur in
t Honk lJlst: Pubers en social media.
Donderdagavond 9 oktober 19:00 uur in
De Poort 20 Sneek (op)voeden van pubers.
Deelname is gratis inclusief een kop kof-
fie, maar wel graag even opgeven voor
3 oktober: s.huisman@timpaanwelzijn.nl.
Er is plaats voor 30 personen en vol=helaas
vol.
Live muziek: Dutch Roots
Dan speelt de band Dutch Roots in't Honk
op zaterdagavond 11 oktober, vanaf 21:00
uur. Dutch Roots speelde recentelijk op

het 2015 festival in lJlst covers van Neder-
tandse bodem en kreeg hier veel positiore
reacties. Wil je het nog een keer beleven,
kom dan in't Honk. Het is een avond voor
jong en oud.
Zondagmiddag jammen
Er is een nieuwe activiteit toegevoegd
om de lJlster jeugd te stimuleren meer in
bandvorm muziekte gaanmaken. Een zon-
dag van de maand om 14:00 uur een jam-
middag voor dejeugd van lJlst, tussen 12
en 18 jaar, o.l.v. Lammert Postma en Evert
van de Werftrorst. Oudere muzikanten zijn
van harte welkom voor het delen van hun
ewaring met de jeugd. Instrumenten en
versterkers zijn aanwezig, maar je mag
natuurlijk zelf je spullen meenemen. De
eerste keer is op zondagmiddag 21 sep-
tember, geefje op op jjwltst@gmail.com.
Verder zijn we nahrurtijk altijd op wijdag-
avond geopendvoordejeugd,vanaf 1 9:00 uur.



Grutte Sjouwerman
De grote mantelmeeuw valt onder
de meeuwengroep. Maar deze grote

mantelmeeuw is zeker de grootste
onder de meeuwen. Deze meeuw
is ongeveer zo groot als een gans

en wat bijzonder aan deze vogel is,
is het contrastvan die zwarte rug en het
zwart van de vleugels tegen het helder
wit van de rest van de vederdos. De ran-
den aan de achterkant van de vleugels
zijn ook wit. De meeuw heeft een forse
gele snavel en op de punt aan de onder-
kantvan de snavel zit een rode vlek, wet-
ke lijkt op een druppel bloed. De grutte
sjouwerman is een trelvogel. In de win-
ter komt hij bij ons meer voor dan in

de zomer, want
zijn broedplaats is
de rotskusten van
Frankrijk, Enge-

land, richting Scan-

dinavië en langs de

kust van de 0ostzee.
Ze blijven het meest in de buurt van de

kust waar ze meestal kolonies vormen. Ze

maken hun nesten op de rotsrichels, maar
een enkeling zoekt de vlakke kust op. Het
nest wordt door beide partners gemaakt
van zeewier, twijgjes en grassen. Door het
wouwtjeworden erhalf april -juni 3 bruin-
achtige, donker gevlekte eieren getegd,

die door beide ouders worden bebroed.
Na ongeveer drie weken verschijnen de

jongen. Die worden dan nog ca. 50 dagen
gevoerd door de ouders, en verder zwerven
ze langs de zeekust om voedsel te zoeken.
Een grote mantelmeeuw eet voornamelijk
grote zeedieren, kadavers en afual, maar
vanwege zijn grote en zijn onverzadigbare
eetlust is hij een geweesde indringer in
vogelkolonies. Er btijft dan niet veel over
van dejongevogeltjes en eieren. Alles gaat

naar binnen. Soms doodt hij ookvolwassen
vogels. Dus de grutte sjouwerman is niet
gewenst bij andere kleinere vogels. Laat
hem maar mooi bij zee blijven en kadavers
opruimen, want daar is hij goed in. Maar
ondanks alles is het een mooie zeevogel.
Namens de vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
Sjoerd Landman

Stadsbetang op weg naar het 4e kwartaal20Í.4
Wij hopen dat u een prachtige zomer
had. Misschien heeft u het weekend van
5/6 september ook nog genoten van het
20 1 5FESTIVAL, een heertijk nazomerfesti-
val in ons mooie lJlst, voor een goed doel.
Inmiddels zijn wij, net als de meeste van
u, al weer volop aan de slag, op weg naar
het 4e kurartaal van dit jaar. Zo hadden
wij o.a. een gesprek met de nieuwe con-
tactwethouder Mirjam Bakker, projectlei-
der Marcel Faasse en zit de lste reguliere
vergadering van Stadsbelang er weer op.

In ons laatste stukje betoofden wij u een
volledig verslag van de bijeenkomst'0u-
deren in lJlst'op 5 junijl. Datverslag vindt
u elders in dit nummer als losse bijlage.
Ook komt er een vervolgbijeenkomst. De

bijeenkomst'Ouderen in lJlst' maakte on-
derdeel uitvan de zogenaamde stadsvisie
die Stadsbelang lJlst, op verzoek van de
gemeente SÍrdwest-Fryslàn, ontwikkelt.
De wensen en behoeften van de 10+jeugd
in lJlst zijn ook onderdeel van die stads-
visie en is één van de agendapunten van

Stadsbelang voor dit 4e kwartaal. Ook hier-
bij hopen we weer op uw input & aanwe-
zigheid. Bijeenkomsten hierover publice-
ren we tijdig via It DryItser Kypmantsje en
onze eigen website: http://stadsbelang-
ijtst. nl/Stadsbelan gijlst/Welkom. html.
Mocht u eerder vragen en/of ideeën heb-
ben, mait dan naar info@stadsbelangijlst.
nl. En over website gesproken, we beloof-
den u een nieuwe. Die komt er ook dit 4e
kwartaal! De opgelopen vertraging daarbij
komt door de schrijver van dit stukje.

Perron2 Gentraal Buurtstation
Perron2 Gentraal Buurtstation is
een initiatief van vijf lJtster on-
dernemers die in de ruimte van het
vroegere kinderdagverbtijf in Nij
Ylostins vanuit hun professionali-
teit activiteiten aanbieden en zich
inzetten voor de buurt en omgeving.

Een interview met Akkie Feenstra (Atelier
Akktief), Beate Mónch (De Open Blik),
Esther de Meijer (Talking Matters!), Min-
ke van der Veer (Yogacentrum lJlst) en
Trèske Heere (Wijs & Water).

Hoe is het initiatief ontstaan?
We hebben alle vijf een eigen onderne-
ming en voelden de behoefte om vanuit
onze professionaliteit iets te doen voor
de buurt en omgeving. Alléén is dat moei-
lijk, maar door de handen ineen te slaan
kunnen we veel meer bereiken. Dankzij
de steun van Zorggroep Tellens en Woon-
coóperatie Elkien hebben we een prachti-
ge ruimte gevonden om ons initiatief ook
daadwerkelijk vorm te kunnen geven.

Wat houdt het initiatief in?
Kort gezegd: buurtvervlechting tot stand
brengen. We noemen het ook wel'soci-
ale innovatie'. Deze tijd waagt om een
nieuwe manier van denken. ltVe willen de
talenten, ervaringen en kennis van men-
sen inzetten om zo te werken aan een
warmere en socialere samenleving. We

zien de mogelijkheid om hiermee het in-
dividualisme te keren en duurzaamheid
te bevorderen, zoalsje al op meer fronten
in onze samenleving ziet.
Wat witlen jutlie met Perron2 berei-
ken?
Met Perron2 creëren we een plek voor
mensen die samen activiteiten wil-
ten organiseren en verrichten. Het
is de bedoeling mensen, zowel jong
als oud, door middel van deze activi-
teiten met elkaar te verbinden. Jong
kan leren van oud, maar oud ook van
jong. De activiteiten kunnen gericht
zijn op een bepaalde leeftijd, maar
zijn vooral ook bedoetd om leef-
tijdsgroepen bij elkaar te brengen.

Wat voor activiteiten gaan jutlie orga-
niseren om dit te bereiken?
We hebben al een hele lijst met activiteiten
en ideeën. We zijn bijvoorbeeld bezig met:
. Een buurttuin: dit is de tuin achter
Perron2 (gedeelte van de tuin achter Nij
Ytostins). Dezetuinisvooriedereen die zin
heeft om samen met anderen in de tuin te
werken ofte zitten. Erworden onder ande-
re een moes- en bloementuin aangelegd.
. Een reparatiecafé: hier kan je terecht
voor het laten repareren van bijvoorbeeld
apparaten met een stekker.
. Het organiseren van lezingen met uit-
eenlopende onderwerpen.
Wanneer wordt Perron2 geopend?
De opening vindt plaats op donderdag
9 oktober van 15.30 tot 17.30 uur. De

officiëte openingshandeling zal plaats-
vinden om 16.00 uur.
Iedereen is welkom bij deze opening,
jong en oud, want Perron2 is bedoeld
voor iedereen die samen wil werken
aan en genieten van een sociale en
duurzame samenleving.
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g} u,nd ik teuk

itdrylt serkypmants j e . nl

. Bibliothek Mor en Feon: elke werkdog

gopend (9.30- l 2.00/1 4.30- l 7.00 uur)

. Koffie in het Grond CcB en eftes lcontsje

o Dinsdog restouronldog

. Dqgbesteding

. Zorg bii u thuis

o Leuke octivileiten en cunusqonbod

. Vervoer nodig? Bel de gdbus!

. Mooltiiden: diepvriesreltiiden oÍ worm

bii u thuis gebrochi

. Nii Ybstins: zelfstondig rcnen in een

veilige wmrcmgeving, zonder indicolie.

Komt u gewoon longsl

Of bel voor meer informotie:

05'r5-5Zi 900

íl 6-nwmarcêh I etteltjY
www.zoÍggroeptellens.nl

Zorggroep Tellens heeft vstigingên
in Blauwhuis, BolswaÍd, Franêker,

Heeg, Makkum, Oentsjerk, Sneek,

Tzum, Weidum, Wjtmarsum,

Wommels, Workum ên lJlst.

N'JE'NHU'S
TWT,EW''LEÊS

'JLSr 
0515-53t164

Vt|ij hebben alle maten

op voorraad

en u betaalt

alleen de banden.

* wii zijn met vakantie van l7 2ln 23 september.


