
werkg roep Gastvrij lJlst presenteert stadshuisstijt
Ruim 200 inwoners van lJlst leverden hun
bijdrage aan het ontwerp van de nieuwe
'bakens' van lJlst. fuchitect Nynke-Rixt
Jukema en ontwerper Feike de Jong, te-
vens oud-IJlster, hebben alle inspiratie
bijeengebracht in een krachtig ontwerp
dat vanaf het voorjaar van 2015 op vsr-
schillende plaatsen in en rondom lJlst te
zien zal zijn. IJtst geeft gasten op deze
manier een duidelijk 'van harte wel-
kom-signaal', zegt Jukema. "Zowel vanaf
het water als langs de weg". Tijdens een
feestelijke bijeenkomst presenteerde de
Werkgroep Gastwij lJlst - een onderdeel
van Stichting lJlst 750 jaar - onlangs
het eindrapport aan SWF-wethouder
Maarten Offinga. De wetlouder prees

de werkgroep en de ontwerpers voor de
inzet en het resultaat. En hij ging nog
een stapje verder: "De wijze waarop dit tot
stand is gekomen, is een mooi voorbeeld
van hoewij als gemeente graag samenwer-
ken met initiatieven in steden en dorpen.
Een schoolvoorbeeld, zou ik willen ieg-
gen".- Langs de toegangs(water)wegen
verschijnen binnenkort een soort ïnfor-
matieboeketten'. De stelen van de bloem
zijn van massief hout. De bloem zelf is van
onverwoestbaar staal, waarin de letters
zijn uitgespaard, aldus Feike de Jong. De
picknicktafels komen op markante plaat-
sen. Daarop zijn de echte bakens van lJlst
te zien. Kijk voor meer informatie en het
complete plan op www.ijlstT50jaar.nl.

29ste december in de twee spórtzàten uitleven op ae"toeiiet-Íen en na ruirn twee
van De Utlrerne waar iedereen van harte uren nam àe jeugd vanaf 8 jaar het stokià
i"qgT y3s oq de jubileuminstuif van over. Tevens toi ae Frgd'bij e;kËi:
De. stánfries. De_ _plaatsehjlg- gvmna-q- plaat- en ontwerpwed'strija in net dd;,tielwerenigir]9wild_edoormiddelíandit van het 110-jari! tàiii"" arvast den-g{feltijn a]vqst de aandacht vest4gen ken aan een teuË togo en een originete
op het 11O-ja-rige bestaan dat in 2ó15 naam. "Het enthousiásme was groot engroots gevierd gaat worden. Gezien de het was prachtig om te zien troï voorat
belangstelling op deze instuif "vreest" de jongsie catËgorie een fantastische
de organisatie voor_optredens in uitver- midáag-heeft geËadi 

"rau, 
à. rÀiain!.

kochte zalen, want het was "smoordruk,,

Jubiteuminstuif lle stànfries kende hoge aaibaarhe
Het was een drukte van belang op_de Eerst kon de jeugd t/m zeven jaar zich

zoals Mieke Bergstra het ptechtig formu-
leerde. De Stánfries was eerst voorne-
mens om in de herfstvakantie het Grote
Gyrnfeest tuister bij te zetten, maar zaq
daar op het laatst toch vanaf toen hei
idee ontstond om de Jubileuminstuif te
organiseren voor leden en niet-leden.
De gehele trainersstaf, beshrur en assi-
stenten waren 's morgens al woeg in de
weer om diverse circuits klaar te zetten.

Foto g emaakt door S.K. Rozema en b ewerkt
door Sjoerd de Vrtes. Kijk snel op pagina 5
vo or de ze pr achtig e kleurenfoto ! Foto woníngbouw DÍíensHps_hfrs. 0p woensdag 7 januai jI. werd de eerste paal

geslagenvoor debouwvan enkelewontingen op dó píekvanÁetuoormalíge l,Iiànskípshíts.
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Fokke Rosier
Dc Kli:tg 27. 8651 CL lJlsr

Tet. (0515) 53 22 3,1- Ifahiel06 - 50 65 7618
E - ztt tr i l. ro s i e r I imm e t' h e dr il/Q,h o m e. n /

. Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeling mogelijk;

. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
financiële tegemoetkomin g.

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

Voor verdere informatie verotzen wij u graag door naar onze website:
www.uituaartvefeniqinqiilst.nl oÍ u kunt contact opnemen met een van
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer.
Mientlàn 1 te lJlst. tel.nr. 0515 - 53 17 37.
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IWobile
Hair Care
06-506866s3
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

Stienstra & Van der Wal-lJlst
I $tr.r...,- ,.

!,:t ,,

gal lunt u bij ons teÍeall roor:
. Remmings- en gele,dgreÍken
. Slalen damwanden
. Haven aanleg en slê,,êí\rerk
. Houtleve,antie
. DiveÍse lylen walbesch*iingen
. touten ba.ggen

Voor informatiê Ei/ot een
vÍijblÍvende offerte kuni ! altijd
contact met ons opnemen.

Axnnen:ingsb*x*njf Weg- en Waterbouw

w
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fSO en VCA geceíiíceero
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Stienstía & Van der Wal
Rogmolewei 6, 8651 EP ljlst

Tel. 051t-533243. F3x 0515-531362
info@stienstra-vandórwal.nl
M.stienstra-vanderwal. ll

O ---.r-SIJPERDA-HARDY-
odviesbureou

IegÍá.tt12 ! 8651 ÈG Ulrt
| 0515 429 771 . I 8515 {29 778

www.sijperda-ia rdy.nl

{Jw kapster aan huis
voor da:nes en heren

Ook ts avonds!
Bel mij vor:r eên aÍ'spraak:

B6-144647a4
w ww. rein as h airserv ice. nl

Reina Kroes
Stadslaan Z9

865r AC lJlst

wettersn ijer. xrx ï

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

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-24946 1 95 | 051 5-53277 2
Ook inkoop, afstel en en reparctie van snaar n*rumenten
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25 januari Muziekcafé, 't Honk, 14.00 uur
2Tjanuari VrouwenvanNu,iaarverqaderiVrouwen van Nu,jaarvergadering. Jantien de

Boer,journatist bij de Leeuwarder Courant, vertelt
over haar werk.
Recreatievolleybal
Klavedassen in Bar't Ky'pmantsje
Viswedstrijd, t Honk, inschrijven 13.00 uur
Vrouwenkoor It Roer 0m, Stadsherberg
Kompaenenkoor't Skip sffnder Roer, Stadsherberg
Samen Eten
pntrqdgn Kompaenenkoorbij de Second Sunday,
Mauritiuskerk, 10.30 uur

llfebruari Recreatievolleybal
14 februari Klaverjasavond, Himsterhirs Oosthem, 20.00 uur
19 februari VrouwenkoorltRoer0m, Stadsherberg
19 februari Vrouwen van Nu, dhr. Visservertelt aan de hand

28januari
30januari
31 januari
05 februari
06 februari
07 februari
08 februari

20 februari
20 februari
21 februari

25 februari

van fotot over Zuid-Afrika, Kaapstad,
Johannesburg e.a.
Klaverjassen in Bar't Kypmantsje

[qf_pqql g+oor't Skip sfinder Roer, Stadsherberg
JUBILEUMSHOW 50jaar ïeake v/d Meer in
't Himsterhris te Oosthem om 20.00 uur (kaarten in
voowerkoop verkrijgbaar zie www.ithimsterhus.nl)
Recreatievolleybal

Voor het komende halfiaar wordt het navolqende schema
gehanteerd voor de verichijning van It Dryltier Kypmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
Februari
Maart
April
Mei
Juni

9 februari
9 maart
13 april
11mei
15juni

19 februari
19 maart
23 april
21mei
25juni

Agenda Perron2 februari 20ts
Iedere maandag- en wijdagmiddag: Bur.utateliennn 13.30 u - 16.00 u.
Februari is de maand van de brei- en haaktechnieken
Iedere woensdagmiddag: Perron2 bakt! van 13.30 u - 16.30 uur
Van muffintot vogeltaart voor alle leeftijden,
kinderen alleen onder begeleiding
le{qrewijdagochtend: Perron2 beweegt! van 11.45 u tot 12.45 uur
Rekken, strekken en dansen met een lekker muziekje
Dinsdag 3 februari: Amerikaanse lunch van 12.00 u- i3.00 uur
(iedere 1e dinsdag van de maand)

!9eq zelf 
9e_n 

droogje mee om te delen, wij zorgen voor het natje.
Dinsdag 17 februari: Praathuis van 20.00 u -2Z.OO u
(iedere 3e dinsdag van de maand)
0ver de wereld en wat daar zoal in gebeurt.
Extra activiteiten voor dejeugd in de voorjaarsvakantie:
!i*-a"g 24Íebruari: Shiutekenenvan 13.30 u - 15.00 u (ranaf 8 jaar)
Donderdag 26februarÍ Perron2 creatiefrran 13.30u- 15.00u (rnnafS-jaar)
Voor de activiteiten van Perron2 wagen wij een bijdràge
van € 3,- m.u.v. de Amerikaanse lunch (qratis) en
Perron2 bakt (€ 7,50 p.p. kinderen gratii;
Kijk voor de uitgebreidere programmerinj op
www.perron2.nl of op onze Facebook pagina.

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
tocatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kling 27,8657 Cl lJlst, 05t5-532234/06-50657648

Stipepunt llrylts luledewerkers
zijn aanwezig op woensdag- en vrijdagmorgen, van
9.30 - 11.30 uur, op Galamagracht 31
(locatie Thuiszorg).
Ze zijn telefonis ch b ereikbaar via O 6 -7026 49 69 .

Ook maandagmorgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@stipepunt.nt.

Het Vrouwenkoor't Roer om
repeteert éénmaal per veertien dag en op donderda gavond
van 79.45 tot 22.00 uur in HetWapen van lJlst.
Zie voor de data de Agenda.

Votksdans groep "Ile Yteke Dfi nsers":
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur
in de Schaapskooi.

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op
met Hoor Friesland. Wij zijn er voor u.
Telefoon 058-2730537 of www.hoorfriesland.nl.

Thuiszorg ZuidwestFriestand \_
ffllTifrËlt 

31 8651 EC lJrst 
ï |{ 1] | JrO i e

TeamIJlst@thuiszorgzwf . nl

doHerffiacht
Frieslond'ft

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbij zij nde h u i sa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL2 7 Lrz

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Druld<erij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogel.ijk digitaat)
inleveren tot en met
9 februari a.s. bij:
Galamagracht 12

Ë-mail: inf o@hekmanijlst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje
verschijnt op 19 februari 2015.

O Copyright bij Vereniging Stadsbelang IJlst
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel van druL fotocopie, scan ofop
enigerlei andere wize, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgevel

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te

wijzigen, in te korten ofte weigeren.

lngezonden stukken worden geplaatst bulten

veraotwoordeliikheid van de redactie

_ GeenP11LIïlE spoed
lryslán We[

. )lrrrirl sneek poUtie

Telefoon: 0900-8844

Manten

Buurtagent in
Sudwest Frys

raccount:
.twitter.com/

chantal_manten
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IJlst vanuit de lucht. Deze- foto is op zondag 28 december 2014 gemaakt door S.K. Rozema en bewerkt door Sjoerd de Vries.
Kijk voor meer fotot en filmpjes op www.sjdewies.com of op Falebook.

Een kijkje in uw tuin
Als eerste noem ik de "mosk'. De huismus,
één van de bekendste vogels in uw tuin.
Een gezellige kvyetteraar, die er als eerste
bij is om de gestrooide broodkruimels in
het voederhuisje op te pikken. Het man-
netje en hetwouwtje hebben nietdezelfde
vederdos. Uiteraard zijn ook andere vogel-
tjes van de partij, zoals het heggenmusje,
zijn Friese naam is Graupiper, een klein
vogeltje, met een heel scherp snavettje,
slanker dan de huismus en overwegend
grijs van kleur, een blauwgrijs kopje en
borst, devteugels en rug zijn als dievan de
huismus. De stijl van leven is anders. Men
ziet hem niet zo gauw, omdat hij veel op
de grond en in struiken leeft. Zijn zang is
een licht gepiep, een metaalachtige klank.

Maar er is nog een mus, dat is de ringmus.
De naam zegt het al, deze mus heeft een
smal wit ringetje om zijn hats en een bruin
petje op. Deze kenmerken heeft de gewone
mus dus niet. Mannetje en wouwtje ring-
mus hebben dezelfdekleur. De Friese naam
Fjildmosk vertett ons, dat dit vogeltje bui-
ten dorpen en steden leeft. Een vo geltje, dat
ik nietwit overslaan is het winterkoninkje.
Dit vogeltje kan als een muis door uw tuin
sluipen. Zijn Friese naam is tomke'. Het is

esr klein gedrongen vogeltje, dat zich wij
fel gedraagt en zijn staartje wijst heet ei-
genwijs recht omhoog. Daaraan kunt u haar
goed herkennen. Hetkan zijn, dat er nog een
parmantig vogeltje door uwtuin wandelt. U
raadt het al, het is het roodborstje. Manne-
tje en wouwtje zijn getijk, met hun mooie
rode borst. Maar u zult ze bijna nooit samen
zien. Ieder heeft zijn eigen territorium.
Namens de vogelwacht lJlst-0osthem e.o.,
Sjoerd Landman

Parkeerterrein
Stadslaan
0nlangs is op het voormalige terrein van
gemeentewerken lJlst in de hoek Jurjen
Hoomansstraat / W.M. Oppedijkstraat /
Stadslaan een parkeerterrein aangelegd
voor de bewoners uit deze buurt. Hetvan
verlichting voorziene terrein biedt plaats
aan een groot aantal auto's.



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Gatamagracht 73, 8651 [D lJlst
ïet. 06-10347939 / Fax 0515-852881

sybrenvanderzee@hotmai [. com

GTBR.SIKI4A BV

uiË"v* Q
Roodhemsterweg 20 . ljlst

(0515) 41 53 07 . www,gebr-sikma.nl

foar knap skil{erwurk gêane io noi Yme

SïRA
DERS

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft

Rogmolewei 9
8651 EP IJlst
0515-532386

A:tijd vertrouwd
dichtbij

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

Reiscafé lJlst elke donderdag van '16.18 uur in Stadsherberg
"Het Wapen van lJlst" of op afspraak bij u huis tvordt vezorgd door:

*rËr*r*
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WWW.FACE zFACETRAVE L.N L/MARJAN

De Vlet 4o-1 9oo1 HW Crou
tel. o6-zz zz76 o7
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wij nemen ats het moserijk is uw if,:l*fjg"tll*,1;
bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De lasersherne s

gewoon met een vraag.. .,rrrï!t_t"?'rt]Ïl

welkom aan de Jagersherne g :::ha-eisenraam'nl- info@ha-eigenraam.nl

Schíldersbedrijf
l{uÍtze Osingu

. Binnen- en liïen sclrilderwerk pikcsyt E

' Scus- en belu:gwerk 8ó17 LH Ábbego

' Enklle- ea dubbelc beglazing

. Spacktnilen

. (leinsclralig finnerwerk 0515-533248
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fn mijn solon gebruik ik de huidverzorgingsproducten

en de moke-up von Orif lome

Ook geef ik gratis workshops vqn Oriflome bij gostvrouwen thuis

Wilt u een aÍsprook moken voor een behondeling of een workshop?
Diï kqn telef onisch of oer moil.

Tel. 0515-532907 / O6-76L13O?7
inf o@schoonheidssqlonytino.nl

Vi rr,tt

Yïino Schot
Croteskwqrtier 88
8ó51 H6 IJLST

Benieuwd wat de juridische consequerties zijn van
veranderingen in uw persoonlijke situatie? lchtscheiding,

verhuizer, pensioen, schenken oí testament.
Kor: iangs (tussen 14:00 en 17:00 uur) en krijg helder

en eerlijk advias van uw notaris mr. Femmy Smink.



Toanietnijs fan '0p Triljende Skonken'
Yn it HimsterhÍs p Easthim spilet'0p Tritjende Skonken'
opfreed 30 jannewaris en sneon 3l jannewaris 2015

'Hotel de Botel' frij bewurke nei'ItVrije Schaep'
troch Tjerk Kooistra. llVerom nei de 70-er jierren

Ptak: Himsterh0s, De Cingel20, Easthim
Tiid: Freed 20.00 oere, Sneon 14.00 oere en 20.00 oere
Yntree: € 10,00 ynklusyf in kopke kofie/tee of fris,
finder de 72 jíer € 2,50
Ynfo: optriljendeskonken@ gmail. com
Freedtejins: plak gen6ch, sneontejfins:kom op tiid, fol is fol

Tradisjoneeï spitet '0p Triljende Skon-
ken' op sneontemiddei op Ítnoeging
fan 'Doarpsbelang Easthim' foar de àl-
derein. Dus kinne / wolle jo jfins de
doar net mear rit: Jim binne ek fan
herte wolkom op de sneontemiddei.
Oer it stik
Janus hat syn kafee yn Amsterdam fer-
kocht. De buert wie de buert net mear en hy
wie oan wat oars ta. Hy begjint in kamping
oan de Noardsee. Kamping'Hotel de Botel'.

Slm trouwe maat Robby ferhuzet mei
en ek de fêste klanten litte him net yn
'e steek. Joop en Annie, Drikus en syn
Truus en ek beppe komme te Ítfanhfrzjen
op'e kamping. Allegear helpe se mei om
der in sukses fan te meitsjen. Mar wêr is
Fleur? S0nder har is neat itselde en seker
Janus net. Fleur wennet yn Spanje. Te-
gearre mei Beppe betinkt Robby in plan

om Fleur safier te krijen om werom te kom-
men. Mar oft dat plan no echt sa tfrk is ast
Nathaly deryn belfrkst...
Spilers: Jentsje Feenstra, Leo de Ree, Sara
de Jager, Botsje Kim, Hessel Willem Veld-
huis. Beitske Breeuwsma. Hendrik de
Leeuw, Afke Koopmans, Evie van Popta,
Frida Tekstra en Sijtze Buma. Rezjy: Jan
Huisman en Aafje Stolte

'We hebben de feestdagen weer achter de
nrg mannen. Het leven gaat zijn normale
gangetje weer." "Ja Piebe, weer geen witte
kerst en no g geen flintertje ijs. " "De warme
winteravond werd trouwens een winderige
herfstavond. Ikernaartoe, maar geenkop.
Afgeblazen." "Logisch toch Piebe, het was
die wijdag hartstikke slecht weer, harde
wind en regen." "Ja mannen, het is met het
weer net als met de politiek, onbereken-
baar en onbetrouwbaar. Ik zag wel dat de

organisatie lichtjes had opgehangen in
een boom op het Frisiaplein, maar die heb-
ben nog geen minuut gebrand, en er was
ook geen verlichte boom in het haventje."
"Klopt Piebe. De verlichting en de ballen
waren zoek.' 't Zal zo wezen mannen,
maar dat gelooft toch geen mens. Ze we-
ten toch wel waar ze de spullen opgebor-
gen hebben. Nee, dit is geen beste beurt."
"Stadsbelang heeft het anders maar
netsjes opgepakt. Die hebben de zater-
dag voor kerst nog verlichte kerstbomen
op de 0verkluizing gezet en dat leek wel
zo mooi als die ene suterige boom op het
ponton."'ïIeten jullie wel dat de winkel
van Hinke ook verkocht is?" "Oud nieuws
Piebe, maar goed nieuws voor Hinke en
ook voor lJlst. Maar wat zàl Beerda er mee
willen?" "Er komt vast een slagerij voor

Fries roodbont vee of een ijssalon in man-
nen, Min 12. Maar, over ijs gesproken. De
molenaar werd vorig jaar ongevraagd aan-
gesteld als onbezoldigd gladheidbestrijder.
0p een morgen stond er zo maar een oranje
containervol zand op zijn erf. De gemeente
dacht dat hij het bruggetje in het Sneeker-
pad wel even kon strooien. Daar was de man
niet zo btij mee, dat de container werd toen
bij het stekvan Dirk de Vries neergezet. In
het voorjaar werd die bak weer opgehaald
en stinken dat dat ding deed. Hij zat vol
hondestront. Die ambtenaren hebben niet
geleerd zelf te denken, want vorige maand
stond er weer een container op het erf bij
de molen. Kan hij toch mooi zijn eigen erf
strooien. Kom mannen, het is al laat. Mem
zal wel zeggen dat ik weer aardig op de
tekst was aan de stamtafel."

Wie/wat staat er op de foto?
De redactie kreeg een reactie van
Harry Schraa. Hij maitde, dat de foto
in het Kypmantsje van december is
genomen voor de woning Galama-
gracht 77. De oudste jongen die op
de foto staat is Sippe Westerdijk. De
jongste is hem niet bekend. De foto
moet omstreeks 1960 zijn geno-
men. Naar schatting is Sippe op de
foto ongeveer 13 jaar en Sippe was 2
jaar jonger dan Harry Schraa. Sippe
is een jaar of 3-4 terug overleden.
Hij was een zoon van Jaap en Grete
(Jappie/Grete) lVesterdijk. Inmid-
dels weet de redactie dat hetjongetje
achter op de brommer Harry de Jong
is van Meinte en Griet de Jong. Deze
maand weer een nieuwe foto. De win-
ter lijkt nog ver weg, maar wat niet
is kan komen. Daarom een "ijzige"
foto. Wie zijn deze beide mannen
en wanneer is deze foto genomen.
Graag uw reactie weer naar de re-
dactie van It Dryltser Kypmantsje.

,

Beftylttma
!

Het verwerken van gevoelens van verlies en rouw

is vaak een moeilrjk proces. Het kan gaan om het

verlies van werk, van een relatie, van gezondheid

of van een dierbaar persoon. Counseling bij verlies

en rouw is een kortdurende vorm van hulpverlening

gericht op kinderen, jongeren, volwassenen en

ouderen, die klachten ondervinden na een verlies.

Er staat meer informatie op de website. Bel of mail

gerust als er vragen zijn of voor het maken van een

aÍspraak of voor een gratis kennismakingsgesprek.

Betty Douma . De Jagersherne 7 . 8651 CJ lJlst

Telefoon 0515-533777 en 06 43544357

Mailadres: info@bdij,nl . www.rouwopjepad.nl
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Theater-, dans-, zang- en acteertessen voorjong en oud

Ook zo genoten van het prachtige ope-
ningsevenement van lJtst 750 jaar 'De
stad waar ooit...? Helaas was het bud-
gettair niet mogelijk om de voorstelling
meerdere malen op te voeren. Maar het is
duidelijk, dit smaakt naar meer! In voor-
bereiding op een nieuwe (geheet andere)
productie zal regisseuse Ypy Zysling (bij-
gestaan door andere professionals) star-
ten mettheaterlessenvoorjong en oud. De
nieuwe theaterproductie De Fabriek vindt
medio oktober van dit jaar plaats. Ook
dit verhaal bevat pakkende thema's die

de stad lJlst verbinden met het verleden,
heden en de toekomst.
Wil je meedoen? Geef je dan op voor de
muziektheaterlessen en laat je scholen
door professionele docenten in dans, zang,
presentatie, bewegen en nog veel meer.
Lesdag en lestijden
De lessen voor de jeugd vinden plaats op
woensdagmiddag, de lessen voor volwas-
senen op woensdagavond.
Jeugd: 15.00-16.30 uur 9-12jaar
Jeugd: 16.30-18.00 uur 13-16jaar
Volwassenen: 19.30-21.30 uru 16 jaar en ouder

Start en einde van de lessen
28 januari 2015 tot eind april. Tijdens de
schoolvakanties zijn er geen lessen.
Lesdata
. 28januari
. 4-77-78februari
. 4-11-18- 25 maart
. 1-8-15-22 april
. 29 apritvan15.00tot21.30uur (presentatie)
De start van de repetities voor De Fabriek,
beginnen op woensdag 27 augustus 2015
en gaan door tot eind oktober 2015.
Kosten
Jeugd € 150,- (15 lessen)
Volwassenen € 200,- (15lessen)
(minimum aantal deelnemers is 10 in-
schrijvingen per les)
Ptaats
't Honk Sudergoweg 1, 8651 NE lJlst
Informatieavond op 21 januari
fijdens de intoop- en informatieavond op
21 januari (19.30 uur in 't Honk) kun je
meer te weten komen over deze theater-
lessen. Tijdens deze avond maak je kennis
met de docenten en krijg je uitteg over de
opbouw van de cursus. Nu al even contact?
Dat kan via muziektheater@ijlst7SO.nl

WINTERCOLLECTIE
DIV. KORTINGEN

2Oío 3O7o

uo^ ?57o 4o1"
nn,.*l

MET HELE
SCHERPE PRIJZEN

€7 ,so € 2Oroo
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"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui Hoort"
Gelukkig Nieuwjaar toegewenst en vooral
een gezond 2015. Dan ltgt 2074 al weer
achter ons en is de btik gericht op hetjaar
dat voor ons staat. Ook dit iaai troop it
IJlst weer op verschillende pláatsen in het
_z911etje te zetten door aanwezig te zijn
bij de verschitlende concoursen. Nog even
terugblikken naar het eind van vorig jaar
en dan vooral de omroepactiviteitenááar_
in. We gaan terug naar 22 november. Ik
mocht de aankomst van Sint Nicolaas aan
onze stad weer bekend maken. Een goede
traditie en fijn om te merken dat hét ge_
waardeerd wordt, ook door de goedheiÈg_
man zelf. Toen werd het 12 december, hét
stormde en hetwas nat. DeWarmeWinter-
avond met kerstmarkt op het Frisiaplein
stond op het programma. De organiiatie
heeft in de loop van de middag bestoten
om het geheel niet door te laten gaan van-
wege de genoemde weersomstandigheden.

Er was nog wel het verzoek om dit dan om
te roepen, maar door de harde wind zou
de boodschap niet overkomen en werd
er in goed overleg afgezien van het om_
roepen. Jammer, maar de natuur heb_
ben we getukkig niet in de hand. Dit
jaar hopen op beter weer, want dit is een
leuk en goed initiatief. Zondag 74 d,e-
cember ben ik naar het Noord-Hollandse
De Rijp gegaan voor het Midwinterfeest.

We zijn hier vaker geweest voor een con-
cours, maar deze keerwaren we uitgenodigd
om. de wijwitligers bij de toegangipoortËn
te hetpen met de verkoop van loten. Een
koude maar goede dag in een prachtig dorp,
weer geheel in de sfeer van Chàrles Oict<eni.

ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORÏ! ! ! ! !

Uw stadsomroeper,
Harmen deVries

De burgemeester
van Beveren
(België),
dhr. Marc
Vanderwijver,
kreeg tijdens
het concours
op 24 augustus
de oorkond.e
behorende bij
de versierselen
'1id in de orde
van de IJIster
Schaats"
omgehangen.

Het Kompaenenkoor in het nieuws
In het Kypmantsje van december infor-
meerden wij u over een zeer gestaagd
optreden van het Kompaenenkoór in áe
Johannestsjerke te 0ppènhuizen. De heer
Jan Douma, lid van het Kompaenenkoor,
y9.{eld.9. hierbíj over een vissèrijproject in
Ethiopië, waarbij hij nauw is 6Ëtrókten.
ln een sfuwmeer, ontstaan door de bouw
van een dam met als doel elektriciteit op te
wekken door middel van een waterkracht-
centrale, zijn rond 1980 graskarpers en
tropische zoetwatenrissen uitgezei. Deze
vissen zorgden al snel voor een riike popu-
latie, waarna het idee ontstond-om'afoe
boeren, die door de bouw van de stuwdam

fun -b_ouwgrond waren kwijtgeraakt, te
betrekken bij een visserijprójéct. Samen
met een aantal Ethiopische jongens heeft
Jan Douma drie staten boten geïbouwd en
zijn er netten geleverd. Een voigende stap
was het opzetten van een viswin'kel, die oi
dit moment door een groep vïouwen wordi
gerund; hier worden ook visgerechten qe_
senreerd. Het is een prachdg voorbeéld
vlT e.en zeer geslaagd project, dat alles in
zrcn heeft om nog verder uit te breiden.
Het mag duidelijk zijn dat hiervoor noq de
nodige_fi nanciëte aanvullingen nodig ájn.
Een collecte op de concertavona bractríbiina
€ 900,-- op. Dit bedrag werd door een zêer

betrokken koorUd aangermld tot € 1000,--.
Naderhand mocht de heer Douma nog di_
verse giften onfuangen, waardoor heï to_
taalbedrag op bijna € 2000,-- uitknuam. Een
fantastische stimulans voor dit biizondere
prgiect en een prachtige waardering voor
het optreden van het Kompaenenkooi.
0p zondag 8 Íebrr iri verlèent het Kompae_
nenkoor medewerking aan de Second Sun_
day in de Mauritiuskerk. Deze dienst heeft
een b.ijzonder karakter, met een afwijkende
rnvulung. UoI( het aanvanqstiidstip is afwii-
kend;_de dienst begint nàmótilt àm 10.30
uur. Het koor zingt dan o.a. hef mooie ,Snie
op.lt tàn'. 0f er daadwerkeUjk sneeuw ligt,
bUjft natuurtijk afwachten, 

-maa, 
ook zoir_

der sneeuw bent u van harte welkom.

il;f'ïï* lf,ilï:', :ff ïjl,ïor 
iotheek s neek 

@
DeNationaleVoorleesdagen 20l5vindenplaatsvan 21 t/m 3ljanuari. Voorlezenis elke
$a.s.len'rgeitl'voorhetitap.n g"an uáoïgd.""n worden of samen een prentênboek
bekijken l_heertíjk voortibys, peuters eï q\u_tery maar net;;."à-;;;;"*-
lezerzeu! vo_ott_."_"_l heeft daarnàast een positief-effàct;p*o;rdd;;nat, spJur,t en
tekstbegrip..De bibUotheek heeft de mooiste voorteesuo.riin. Ènà. medewerkers het-pen graag bij het kiezen van hetjuiste boek. Gentraal staat ditj_aar Boer Boris gaatnaar
zêe van Tsd van Lieshout & Phitip Hoprían. dit boek is Prentqiboek và het Jáar aors.

Voor kinderen van 3-gjaar.
{g+:n € 2_,00 p.p. Betalèn kan ter ptaatse.
Bibtiotheekleden kunnen van 5 januari tot
en met 28 februari een kortingsbon down_
loaden op www.voordeelmetjebiebpas.nl
waarïnee zij een aantal boeken uit de pren_
tenboeken top 10 voordelig aan kunnen
schaffen. Bij aanschaf wordt in de boek-
handel_gewaagd naar de biebpas en de ge-
printe kortingsbon. De bibtiotheek wenst
iedereen veel (voorlees) plezier!Kinderen tot 6jaar die tijdens de Nationale

Voorleesdagen tid worden van de bibtio-
theek ontvangen in iedere bibtiotheek een
welkomstcadeautje. De bibtiotheek beschikt
over eindeloos veet boeken om samen te [e-
zen. Lid worden is voor kinderen tot 1g jaar
gratis. Uitonderzoekis gebleken hoe betanq-
rijk het vertellen van verhalen is. Maar vràt
nog veel belangrijker is: luisteren naar ver-
halen is leuk! Lekker meegenomen worden
in een heel andere wereld, een wereld waarin
je \unt ladren of griezelen, wegdromen of
wadrten op wat komt. In de bibtiotheek is tij-
dens de Voorleesdagen een tentoonstelling
van leuke, wolijke peuter- en kleuterboekenl

In Bibtiotheek Sneekvinden leuke
activiteiten ptaats:
- 0p wijdagmiddag 23 januari om 15.00
uur wordt "Boer Boris gaat naar zee', oD
interactieve wijze voorgelezen aan kinde_
ren_van 2,5tot 6jaar. De toegang is gratis.

; Een week later, op wijdagmiddag 30
Januan om 15.00 uur verzorgt poppen_
theater Inkipinki de voorste[ting,- 

-Boe,

Boris gaat naar zee en maakt háel wat
mee! Boer Boris heeft een dagje wij en
wil graag naar het strand en dË zee.-Wat
moet hij allemaal meenemen? En de die-
ren hebben ook wel zin in een dagje er_
opuit. Hoe gaat boer Boris dat oploiien...

Website: IJlst-info.
0nlangs heb ik een -kleinschatige- ei-
gen website gemaakt met de naam:
IJtst-info. Uit mijn fotocollectie heb ik
wat foto's geplaatst met als 1e onder-
werp Nooitgedagt fabriek, museum en
tentoonstetling IJlster schaatsenma-
kers. Ter verduidelijking zijn ook wat
teksten bijgevoegd.
Kijk maar even op:
www. ijlst-inf o.webklik. nl
Frits Boschma.
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Verrassende Amerikaanse lunch op Perron2
0p dinsdag 6 januari vond de eerste Ame-
rikaanse lunch plaats op Perron2 en de ta-
fel zat meteen vol! Een divers gezelschap
in de leeftijd van 30 tot 80jaar deelde een
heerlijke lunch met elkaar: salades, zelf-
gebakken brood, allerlei soorten kaas,
ragout, fruit, etc. Samen eten blijkt een
uitstekende manier om het doel van Per-
ron2, ontmoeten, verbinden en delen,
te bereiken. 0p 3 februari staat de vol-
gende lunch gepland. Regelmatig krijgen

wij de waag of je je op moet geven voor een
activiteit en het antwoord is: ja graag! Na-
tuurtijk is het handig om te weten op hoe-
veel mensen we kunnen rekenen. Aan de
andere kant willen we ook ruimte blijven
houden voor spontane bezoekers. Dus ook
als je je niet hebt aangemeld kun je akijd
langskomen. Perron2 werkt voortdurend
aan nieuwe ideeên en activiteiten. Kijk
op www.perron2.nl voor het meest actu-
ele programma of volg ons op Facebook.

Viswedstrijd, muziekcafé en playbackshow in't Honk
Jongerencentrum't Honk organiseert een
viswedstrijd op zaterdag 31 januari a.s.
van 1 3.30 tot 16.30 uur. Je kuntje inschrij-
ven door een mail te sturen naar info@
musikant.nl. Verzamelen in't Honk om
13.00 uur voor een uitleg en inschrijving.
De wedstrijd vindt plaats in heel lJtst. Tij-
dens de wedstrijd moet je een camera en
meetlat meenemen om je vangst aan te
tonen d.m.v. een foto. Als de wedstrijd is
afgelopen breng je de fototnaar't Honk
en kan de jury een winnaar kiezen en
kun jij nog even opwarmen met een gratis
kom snert!! Voor de eerste drie is er een
mooie prijs te winnen. Inschrijven: info@
musikant.nl, deelnamekosten: € 2,50.

Meenemen: vishengel, mobielr/camera,
net en uiteraard een meetlat.
0p zondagmiddag 25 januari is er om
14:00 uur weer muziekcafé in't Honk. We
nodigen muzikanten en muziekliefheb-
bers uit om mee te doen in een Uve ses-
sie of lekker te luisteren onder het genot
van een drankje. Het muziekcafé wordt
georganiseerd op elke laatste zondag
van de maand van 14:00 tot 17:00 uur.
Jong en oud zijn welkom.
0p zaterdag 21 maart is er weer de jaar-
lijkse ptaybackshow, voor de basisschool-
kinderen van lJlst. Verdere details in het
volgende Kypmantsje.
Begin maar vast met oefenen!

De jaartijkse
Klaverjasavond
van Oost{rem is
dit jaar op zaterdag
14 februari 2015
Neem je familie en wienden mee als ze
kunnen Klaverjassen.
Tot ziens op deze gezellige klaverjasavond
van 0osthem.
Aanvang 20.00 uur
Himsterh0s te Oosthem.
Inleg 5 euro pp.

Van harte met de respectabele teeftijd van 750 jaar _ , : ,. _

Mogenwijualvastfeliciteren?In2018viert we achter de schermen u"r, 
"tt.r-"" ^n"t Ófuhë 

" 
realiseren. Daarom wa-

IJlsthaarT50-jarigbestaanenuviertdat voorbereiden voor nieuwe activiteiten. t---? genweuwsteunenhulpde
natuurlijk mee. Het kan u niet ontgaan zijn
dat Stichting lJlst 750 al met de voorpret is
begonnen. Zowerd in septemberhetprach-
tige theaterspektakel'De stad waar ooit...'
opgevoerd. En u ontving deze zomer een
wandel-, water- en fietsroutekaart in uw
brievenbus. Allen zijn een opmaat naar de
viering van 750jaar stadsrechten in 2018.
Met als belangrijk doel: de leefbaarheid
van lJlstvergroten. Ook op ditmomentzijn

Houd het Kypmantsje, uw brievenbus en
de website goed in de gaten!
Word wiend van Stichting lJtst 750
Vieren doe je samen, het uitvoeren en or-
ganiseren van verschillende activiteiten
natuurlijk ook: voor, door en met lJlsters.
Alleen met de inzet en hulp van verenigin-
gen, bedrijven en inwoners kunnen we het
feest vieren. Maar daarnaast zijn er ook
financiële middelen nodig om activiteiten

komende tijd. Word'wiend van Stichting
IJlst 750 jaar'voor minimaal 750 eurocent
per halfjaar. Houd uw brievenbus in de ga-
ten, binnenkortwordt de uitrodigingsbrief
om donateurte worden bij u bezorgd.
Meer informatie vindt u in de brief die
binnenkort in uw brievenbus ligt en op
ijtst750.nl.
Alvast hartelijk dank namens Stichting
IJlst 750

vam

[J[st em Onostnekcm

In lJlst is sinds 1978 een vereniging van volkstuinders actief met als
doel hetvolkstuinieren als ontspanning te stimuleren en het bevorderen
van kennis, bij het lar'reken van groenten, aardappelen, fruit en bloe-
men.

De vereniging heeft twee locaties : de SÍdergotÍn, aan de lendrachts-
wei, met 45 percelen en de llimdykstÍn, bij de spoorwegovergang naar
0osthem, met 20 percelen. De perceelgrootte is t 50 of 100 m2.

Voor het seizoen 2015 zijn er op beide tuinen nog enkele perceten wij.
De contributie bedraagt € 6,25 en de huur van de grond
€ 0,20 per m2 per jaar.

Met deze hobby kunt u door een gezonde inspanning uw eigen
(h) eerlijke en biolo gische producten kvyeken.
Wie zaait zal tenslotte oogsten!

Ileeft u betangstelling voor een volkstuin, neem dan contact op met

Roe[ de Jong,Lantingawerf 2 in lJtst
tek 051 5-53 2455 of, O6 25482482

Samen eten
In december hadden we een prachtig kerstdiner bij "de
Stadsherberg". De foto getuigtvan de gezelUgheid en het
prima eten. Hartelijk dank hiewoor! In januari hebben
we weer als gewoontjk in "de Schaapskooi" gegeten. De
diverse stamppotten smaakten heerlijk. Ook hiervoor zijn
dan weer verschillende mensen voor ons actief. Gewel-
dig zoveel medewerking als wij elke keer weer krijgen.
Dankjewel. De volgende keer hopen we op 7 februari
weer samen te eten!
Inl.: G. Bouma"tel. 06-53849361
S. Schilsta. tel. 532930 

.t 
1,



. Bibliotheek Mor ên Feon: elke werkdog

geopend (9.30-l 2.00/l 4.30-l 7.00 uu4

o Kofffe in het Grond Cofe en efkes krontsie

o Dinsdog restourontdog

o Dogbesteding

. Zorg bii u thuis

. Leuke ociiviteilen en cursusoonboq

o Verwer nodig? Bel de Belbus!

. Mooltiiden: diepvriesmooltiiden of worm

bil u thuis gebrocht

. Nii Ylostins: zelÍstondig wonen in een

veilige wmnomgeving, zonder indicotie.

Komi u gewoon longs!

Of bel voor meer inÍormotie:

05'15-5Zt 900

Zorggroep ïellens heeft vestigingen

in Blauwhuis, Bolsward, Franeker,

Heeg, Makkum, Oentsjerk, Sneek,

Tzum, Weidum, WitmaÍsum,
Wommels, Workum en lJlst.

www.zoígg roeptêllens.nl

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Díabetische voet
Geeuwkade 11 - Telefoon 531930
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Voor- en naschooise ,t/rrg in huiselllke sJeer
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Activiteitenaanbod Nij Ylostins
Wij witlen u graag weer even op de hoog-
te houden van de activiteiten die bin-
nen Ny Ylostins georganiseerd worden.
Er zijn twee gezellige creatieve och-
tenden die wekelijks plaatsvinden en
waar u van harte wetkom bent. Zo kunt
u bij ons wekelijks terecht bij het crea-
tief café op de dinsdagochtend waar het
handwerken en textiel centraal staan.
Dit vindt plaats in het Grand Café. 0p de
donderdagochtend is er wekelijks een

creatieve inloop ochtend. Hier kunt u
met allerhande materialen aan de slag.
Van tekenen, schilderen, werken met
papier/karton, beeldhouwen met spek-
steen en werken met klei, gips of was.
Beide ochtenden starten we om 9.45 tot
11.45 uur. Er kan gebruik worden ge-
maakt van eigen meegenomen mate-
riaal en gereedschap of tegen een ver-
goeding hebben wij voor u materiaal
en kunt u het gereedschap gebruiken.

De kosten per keer zijn € 7,50 voor 2 x
koffie/thee of fris. Iedere eerste dinsdag-
middag van de maand wordt er koersbál
gespeeld. Dit begint om 14.30 tot ongeveer
17.00 uur en iedere laatste dinsdagmiddag
van de maand is er een gezellige soos in het
Grand Café. Dit begint om 14.30 tot onge-
veer 17.00 uur.l4le hopen u snel te zien! In-
formatie vïagen of opgeven kan via email:
rgrundstra@zorggroeptellens.nl of bellen
met 0515-571900.

Jubileumshow'50 jaar Teake v/d Meer'
woÍdt op zaterdag 21 februari 2015 om 20.00 uur gepresenteerd
in dorpshuis't Himsterhfis te Oosthem
Na 50 jaar op de planken komt Teake
van der Meer naar de theaters met zijn
jubileumshow. Vijftig jaar is een hele
periode en uit die tijd zal Teake een
aantal komische anekdotes terughalen.
Dit afwisselend met z'n nieuwe grap-
pen en opmerkingen van vandaag de
dag. Nieuwe typetjes, hilarische sket-
ches, drpisch Friese humor. En natuur-
lijk ontbreken Griet Wiersma en Minze
Dijksma ook nu niet. Samen zutlen deze
drie doorgewinterde Friese artiesten we-
derom zorgen voor een heertijke avond
uit. Heerlijk ouderwets lachen om de
verhalen van ïeake. Uit het leven ge-
grepen verhaten en prachtige typetjes,

zoals u die de afgelopen 50 jaar van Tea-

!e gewend bent. Wederom wordt hij hier
bijgestaan door zijn collega Griet. Sa-
me! zullen zij weer ats komisch koppel
de humor vertolken, die zo herkenbáar
zal zijn voor iedereen. Minze Dijksma zal
als goochelaar met de vertrouwde droge
humor zijn kunsten ten tonele brengen.
Net als Teake zal ook Minze tijdens zijn
act worden verrast en bijgestaan door
het acteertalent van Griet. En met ver-
rassende nieuwe liedjes en vertrouwde
meezingers zorgt Griet voor de muzi-
kale omlijsting van deze jubileumshow.
Kortom...een avond heertijk ontspan-
nen in Oosthem met dit Friese top trio.

Kaarten aan de zaal: € 75,--
Kaarten in voorverkoop:€ 1 2,50
Voorverkoop adressen:
Boutique Jennyte lJlst
Bakkerij de ltl/itte te 0osthem
Beheerder Dorpshuis "'t Himsterhts"
W: www. ithimsterhus. nl

Recreatievotleybal
Zoals je misschien al weet is er sinds enke-
le jaren recreatievolleybal in de sporthal
de Utherne te lJlst. 0m de week (oneven
weken) op woensdag gaan we aan de slag
van 19.30 - 20.45 uur. De basisoefenin-
gen worden geleerd en verder uitgebreid.

Dit onder teiding van onze bevlogen trai-
ner Ed Kieft. Momenteel hebben we een
leuke enthousiaste groep dames. Enkelen
hadden nooit gevolleybald en hebben het
nu aardig onder de knie. Het is laagdrem-
pelig en zeer betaalbaar. Als het je wat

lijkt kom dan eens wijbtijvend langs. (Ook
mannen zijn van harte welkom!). Na het
trainingsgedeelte wordt er uitgebreid ge-
volteybald. In It Dryltser Kypmantsje staat
steeds de datum vermeld.
Graag tot ziens!

Vijf Friese Kampioenen Kyokushin Karate lJl,st
Zaterdag 13 december hebben maar liefst
16 deelnemers van Kyokushin Karate lJlst
meegedaan aan het Open Fries Kampi-
oenschap fult contact karate in Ureterp.
Atex Fijlstra (senior), Diémo Jetsma, Rick
Adema, Dianne Lageveen en Renzo Zwaag-
man behaalden een lste plaats. Alex moest
tegen een tegenstander die bijna 2 koppen
groter is en 25 kito zwaarder. Alex overdon-
derde zijn tegenstander met stoot en trap-
combinaties waar de tegenpartij geen ant-
woord op had. Dianne Lageveen had hier
haar debuut. Ze had een tegenstandster

met een geheel eigen stijl en het was zeer
moeilijk omtegentevechten, maar ze heeft
gewonnen. Renzo, Diémo en Rick wonnen
hun partijen overtuigend zoals vanouds.
Het zijn "killers" op dit gebied. Max de
Boer, Willeke Sikma en Tristan Kruijshaar
hebben een 2de prijs behaatd. Deze drie
hadden een zeer zware poule en het krlram
er echt op aan om de 2de plek te behalen.
Niek de Jong, Tom Dijkstra, Sven de Jong,
Dirk Adema en Renée Broersma hebben de
3e prijs gewonnen in hun categorie. Voor
Niek, Tom en Renée was het hun debuut.

Renée moest tegen zeer eryaren meisjes
maar hield zich goed staande! We kunnen
terugkijken op een zeer geslaagd toernooi.

Oal,jekoeken fleagen wer troch de sporthal
Mei it ferkeatsen fan de oaljekoekenpafij
yn de sporthal is it seizoen foar Nije Moed
Ít Drylts wer ofsluten. Der wiene dit kear
13 keatsers nei de sporthal takommen
om harren keunsten foar de lêste kear
dit jier sjen te litten. Ek it àlde lottings-
doaske waard wer rit it stof helle. Krekt
as de sealskuon fan Ludo dy't al twajier
stof stien te happen. It wie wer sa dat der
trije kear lotte waard en dat in elts foar
him sets keatste. It wie mei de A maten
sa dat Tjerk Bakker alle trije partijen wist
te winnen en sadwaande earste waard.

Durk van der Wal einige met 18 earsten
foar op it twadde plak. Bij de B maten
wie it Auke Wiersma dy't mei de heech-
ste ear striken gong. Dat moast ek wol
want hij hie him in wike taret op dizze
partij mei in trainingsstage op it Amelàn.
It twadde plak waard kreas 3mnommen
troch Sytze Bram de Witte mei 17 ear-
sten foar, ientsje minder as. Auke. Bij de
C maten wie it Cora letswaart dy 'tme-
ti17 earsten foar it earste plak opeaske.
Lieuwe Bergstra, ien fan Ís trouste seal-
leden waard mei 15 earsten twadde.

Utslag: 1e Tjerk Bakker, Auke Wiersma en
Cora letswaart. 2e Durk van der Wal, S3rtze
Bram deWitte en Lieuwe Bergstra 
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EENMAALANDERMAAL,VERKOCHT! AId,,,
wist u dat: n'-.^-- r ^
o lrrst het srootste veirinshuis I f )ífi**II

van Noord Nederland heeft!
r En dat er tijdens de drie kijkdagen gemiddeld 3000

verzamelaars en liefhebbers naar IJlst afreizen om
het veilinghuis te bezoeken!

o En ook Í vrijblijvend en kosteloos een kijkje kunt
komen nemen op de kijkdagen van 13 februari van
10:OO uur tot 21:OO uur.
14 en 15 februari van 10:00 uur tot 17:00 uur.

o Veilingdagen! 16t/m 24februari, aanvang veiling 19:15 uur,
o Er een zeer gevarieerd aanbod is van zowel kunst en

antiek, gouden en zilveren sieraden en verzamelaars-items!
o En U ook al voor een paar tientjes iets moois kunt kopen!
o U onze catalogus kunt bekijken op www.aldfryslan.nl
Met vriendelijke groet!
Machiel Dijkstra
Veilingmeester veilinghuis Ald Fryslàn

WIE ÉÉNMAAL KOMT, KoMT ANDERMAAL

IUBILEUMSHOW

'50 jaar TEAKEv/d MEER'

ffr.r*'wrdurs
ïtfxgtYrgr-ERS

,Jtsï 05 r 5-531 6&/t

Laat bij ons een
onderhoudsbeurt

uitvoeren.
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