
Realisatie steiger Galamagracht te lJlst.
Gemeente Sridwest Fryslàn is op dit mo-
ment bezig met de voorbereidingen voor
een aantrekkelijke binnenkomst voor
de watersporter bij de Galamagracht in
IJlst. 0m eryoor te zorgen dat Frystàn
nog aantrekkelijker wordt voor de wa-
tersporter werken we op verschillende
ptekken in Fryslàn op en aan het water
aan nieuwe voorzieningen. De nieuwe
steiger aan de Galamagracht en een
mooie entree vanaf het water in lJlst
zijn ook onderdeel van deze plannen.
In opdracht van de gemeente SÍdwest-
Fryslàn en Stichting lJlst 750 hebben ar-
chitect Nynke Rixt Jukema en ontwerper

Aannemersbedrijf Stienstra & Van der Wal
zal op 2íjuni 2015 beginnen met de uit-
voering van de steiger. De werkzaamheden
zullen circa 4 weken duren.

Feike de Jong vier ontwerpen gemaakt
voor de entree van lJlst en.voor een nieu-
we steiger aan de Galamagracht in lJlst.

Multifunctioneel centrum samen Onder Dak officieel, geopend
0p vrijdag 19 juni jt. is de slechtweer-
accommodatie bij het multifunctionele
centrum Samen Onder Dak officieel
geopend door gedeputeerde Klaas Kiel-
stra en wethouder Maarten 0ffinga van
de gemeente Sridwest-Fryslàn, samen
met Douwe Zwaagstra als bijzondere
gast. De uitbreiding van het multifunc-
tionele centrum Samen 0nder Dak is
een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen verenigingen, gemeente, pro-
vincie en aannemer. Het resultaat is
een prachtige aanwinst voor de inwo-
ners en bezoekers van lJlst.

IJlster fakkelavond-
stadswandeling 2Ot5

Qn wijdaS 25 september a.s. organiseert
de WV Zuidwest Friestand tussèn 20.00
en 22.00 uur weer de bekende fakkel-
avondstadswandeling met diverse acti-
viteiten op en langs de Ee- en Galama-
gracht. Beide grachten zullen die avond
weer feeëriek verticht worden door middel
van otie/kaarslampjes langs de straat en
fakkets/waxineUchtjes langs het water
van de Stads-Ee. Wij doen graag een op-
roep aan de bewoners van de grachtén
om nog meer fakkels en/of olielampies
en waxinelichtjes op dê watbeschàêi-
ing te plaatsen en in de overtuin. Elk
jaar probeert de VW het programma voor
en door lJlsters verder uit te bouwen.

Dankzij de belangeloze medewer-
king van vele lJlsters is er inmiddels
een stevig fundament gelegd. Wilt
u, eventueel samen met familiele-
den, vrienden of buurtgenoten, ook
uw medewerking verlenen, dan bent
u van harte welkom. Aanmelden kan
bij Simon Jellema (tel. 532951), Jan
van der Wal (tel. 53749t) of Edsko

Hekman (tet. 418089). Ook roepen wij de
bewoners van 0ud-IJlst (Ee- en Galama-
gracht, Uilenburg, Popmawal en Frisia-
plein op nu alvast lege glazen potten en
potjes te bewaren voor de Fakkelavond
om er met elkaar voor te zorgen dat lJlst
prachtig verlicht is op deze avond. Alle ac-
tiviteiten zullen zoats gebruiketijk weer
gratis toegankelijk zijn.
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. Stllvolle vezorging van bêgrafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeling mogelijk;

. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
financiële tegemoetkoming.

. Bode, de heer lV1. Heslinga, dag en nacht bereikbaar
tel.nr. 06 - 5377 77 53 of 0515 -43 18 75.

Voor verdere informatie veruijzen wij u graag door naar onze website:
ww.uitvaartverenioinqiilst.nl of u kunt contact opnemen met een van
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,
Mientlán 'l te lJlst. tel.nr. 0515 - 53 17 37.
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Ook kunl u bij ons tereahl voorl
. Remmings- ên geleid3raaken
. Stalen damwanden
. Haven aanteg en sleite$reÍk
' Houtleveranlie
. Dave6e typên walbeschosiing€n
. Houten bruggen

Vogr infomatie enlot eêa
vrijblijvende ofiêrte kunl u ai'id
contact met ons opnertea.

Aannexingsbedrijf Weg- en Waterbouw
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AannemtngsbedÍUf

Weg' en Waterbouw
StienslÍa & Van der Wal

Rogmolerei 6, 8ê51 €P Ulsl
Tel. 051t533243, Fax 051í53í362

inÍo@stienstn-vandeÍwal.nl
M.sli3nsl?-yandêMal.nl
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Hair Care) (
06-50686653
Aw kapster aan huis

Voor jong en oad
Gerda d.e Jong

O -L-SIJPERDA-HARDY-
qovresoureou

t.gf.ót 12 . 8651 EG ljlrt
l06$1'9t77. t0515429778

www.sii pcrdr-hrrdy.nl

Llw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-1 44647a4
www.reinashairservice.n I

Reina Kroes
Stadslaan 7g

865r AC lJlst

wettersnijer"nX

www.musikant.nl
Gital bas en mndoline les zonder notenschrift

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-24946 1 95 | 051 5-53?77 2
Ook inkoop, afstellen €n reoaratie van snaarlnsrrumenEn



28juni Concert Concordia lJlst met "Sa teuk",
16.00 uur, De Utherne

25 juli Kaatsvereniging Nije Moed, KNKB Pupillen meisjes,
10.00 uur

Voor het komende halfjaar wordt het navotgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryttser Kypmantsje:

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

Juli verschijnt It Klpmantsje niet wegens vakantie
Augustus 10 augustus 20 augusfus
September 7 september 17 september
Oktober 12 oktober 22 oktober
November gnovember lgnovember
December 7 december 17 december

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

Het Vrouwenkoor't Roer om
repeteert éénmaat per veefien dagen op donderdagavond
van 19.45 tot 22.00 uur in HetWapen van lJlst.
Zie voor de data de Agenda.

Jeu de boutes vereniging "Ile Ilryltser SmyÉmantsjes',
speelt het spelletje etkeloíderdagaïona o* is.OO uot
achter hetjeugdhonk.

Wedstrijden lJtst:
Zaterdag 20juni
Zaterdag 20juni
Dinsdag 14juli
Woensdag 15 juli
Woensdag 5 aug.
Donderdag 6 aug.
Woensdag 19 aug.

3de klasjeugd:
Vrijdag 19 juni
Donderdag 16juli
Zaterdag 1 aug.

2de klas
lste klas
2de klas
1de klas
lste klas
2de klas
Fryslán Cup

FKjeugd

Iedere dinsdag
"DeYl,eke llfinsers":

van 13.30 uur tot 15.00 uur

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op
met Hoor Friesland. Wij zijn er vooÍ u.
Telefo on 058-2730537 of www. hoorfriesland. nt.

14.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

19.00 uur
19.00 uur
11.00 uur

Thuiszorg Zïidwest Friesland \.._
ffllffrËit318651Eclrtst ïHU rrolc
TeamIJlst@thuiszorgzrrvf . nl

Hartverwarmend was het dat zo veten ons bij het
afscheid van

Harold Jagroep

terzijde stonden.

De betangstetting neemt het verdriet niet weg,

maar geeft ons het gevoel dit niet atteen te dragen.

Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw

steun, wiendschap en tiefde, btoemen en brieven.

Annie
Michaet en Marrit
Patrick en Melissa

Karate: Kyokushin Karate lJlst
Dinsdag: Jeugd: 17.00 - 18.00 uur 18.00 - 19.00 uur

Votwassenen: 19.00 uur - 20.30 uur
Donderdag: Jeugd: 18.00 uur - 19.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
Galamagracht 104 8651 EE lJlst
0515-532234 / 06-506 5 7648

dokterffiracht
Filesland'ft

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De dichtsbijzijnde huisart-

senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-rL27 LLz

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJtst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

Opmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

kpij en/of advertenties:
(zo mogeUjk digitaal)
inteveren tot en met
10 augustus a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mait info@hekmanijtst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 20 augustus 2015.

@ Coplright bij Verenigitrg Sr.dsbelatrg Illst
Mets uit deze uitgave mag worden veweelvoudigd

door middel van druk, fotocopie, scan of op

enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgevei

De uitgever behoudt zichzelf het recht voo! zonder

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te

wiizigen, in te korte! ofte weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

verantwoordeliikheid van de redactie

GeenPULITIE spoed
-Tryslán wet
. Distict:nêak pOïitie

Telefoon: O9OO-8844
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Reiscafé lJlst elke donderdag van 16.18 uur in Stadsherberg
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Moppadop aan de Galamagracht ontwikkelt game voor kinderen
Moppadop lanceert in juni zijn eerste game vooÍ kinderen: Moppa lce cream.
ln deze gaT_e, voor op de iPhone, ipad en Android telefoons en tiblets. helpen
de gamers Meneer Yetti Bombetti met het maken van gewetdige ijsjes'vooi de
monsters in Moppa Park

Disney, CBBC en Chorion te focussen oD
het maken van hun eigen producten. Eï
is echter een klein probleempjei ze wo-
nen 16.559 km. uit elkaar. Graham woont
namelijk in Sydney en Jop in lJlst. Maar
gelukkig leven we in een tijd waarin in-
ternet de wereld kleiner maakt dan ooit.
Ze gebruiken Skype voor hun wekeliikse
overleg, Trello om bij te houden wat zó al-
lemaal nog moeten doen en al hun bestan-
den staan op Dropbox, zodatze er allebei
altijd bij kunnen. Ze hoeven dus niks meer
met de postheen enweerte sturen. Inmid-
dels zijn ze bijna een jaar met hun eerste
game en het oprichten van hun bedriif be-
zig geweest. Dat was een flinke uitdáging
omdat ze atlebei ook nog hun gewoné
werk er naast hebben. Het was daarom een
hoop avond- en weekendwerk, maar ze
vinden het geweldig om zo samen aan hun

Wie of wat is Moppadop. Moppadop is een
nieuw bedrijf dat zich richt op het rnaken
van "digitale avonfuren" voor kinderen
tussen de 3 en 5 jaar. Het "digitaal speet-
goed", spellen in de app stores van Google
en Apple, richt zich op de avonturen van
twee hoofdfiguren: Moppadop, een staart-
loze kleine leeuw die een mooie indianen-
tooi op heeft, en zijn wiendje Moth, een
dondersteen van een luiaard. Jop Wielens,
wonend aan de Galamagracht nr. 40, en
Graham Le-nris zijn de oprichters van Mop-
padop. Zij hebben een aantaljaren samen-
gewerktvoor Digital Outlook in Londen en
hebben gezamenlijkmeerdan 2Ojaarerva-
ring in het maken van apps, games en web-
sites voor kinderen en jongeren. Omdat ze
niet hun teven lang in opdracht van ande-
ren wilden werken besloten ze eenjaar ge-
leden hun ervaring met merken als Xbox,

}I::grtl :$Í, :-5 fntr 8:.t5

eigen product te werken. Zeker als hij, in
het gwal Jop, zijn eigen dochter van in-
Tiddels 4 het spel ziet speten op de ipad.
"Moppa lce Cream" is te downloàden in de
Goo.gle llay 9n Apple App stores (vanaf 3
juni). Hopelijk vinden de andere kinde-
ren uit lJlst het net zo leuk ats de dochter
van Jop. Kijk voor meer info op de website:

1q://m.onnadop.com/ en/oÍ op Face-
DOor<pagrna:
https.//wvyur.facebook.comr/moppadop of
http ://moppadop. com/preis/presskit. zip.

sÍdwest-Fryslàn in gesprek met inwoners en organisaties
over toekomst van voorzieningen &
Het komende jaar gaan we in gesprek met inwoners, verenigingen en maatschap- 

fl% ' íJat*'r - i:r y: | à n

pelijkg organísatieis over de vioàieningen in de d;rp; aítfitk;l Ë;ilii. liin^lvonen 
is in de *-gtp"n en wijken. In

vooizienirigen. voor nu en in de toekomsi!we starten àitiaar in áe;ffiii];ilAi 1:^'tysteragenda 
willen we samen met

woudsend,-Irsselmeer-Arsluitalit, aàá.óàn rondom Boísward, d"Ë;;;ï 'tí !iï:il"ïl*:o:i :ïï:ï:',1ïlli$ir"r:i:denrondomKoudumendedorpenenstadrondsneek' 
wie gaat wat doen en wanneer. ook wit-

Een-volt-e.dig overzichtvan de-{orpe1 e1 openbaar vervoer, recreatie en toerisme L:ï#fttÏfji.tf"i:ti$t #i'l&t"#:
steden die in deze clusters vallen, vindt en de ondersteu^ning van wijwiltigers en ioÀrzieningen i" aË áoóen en wijken.
u_ op onze website www.sudwestfrystan. mantelzorgers.._Samen met inworiers en Metwieg"Ë"*ei"l"rpiltl
nl. Onder het menu-item Wonen/Clus- organisatiès *iJt"." we.g-aaT.kijken welke We hebbËn contact fiÀiïerscfriUende par_
teragenda Dorpen en Steden. vo.ot?.ieningen betangrijk zijn ín uw dorp tijen zoals:
Benieuwd naar de werkr,vijze? Bekijk dan of wijk. . Inwoners
ook het filmpie op onze website www.sud- IIoe gaan we het doen? . Staas-, aorps_ en wijkbetangen
westfiryrslan.nl. Deze vindt u op de pagina Met.verschillende partijen maken we in . Cliëntenotfinir"tdí
.Clusteragenda_Dorpen en Stedèn. één jaar 

Ejd e-en plan voór de toekomst. We . Zorginst.Uingén ---watg_aanwedandoen? noemen dit.de clusteragenda. Met inwo- . corioraties "--
Wewiltensamenmetinwonersenorganisa- lers e! partijen brengeriwe in beeld waar . 0ndernemers
ties in gesprek over de toekomst van voor- behoefte aanis en watlr nu ontbreekt. Uit- De dorpen- en wijkencoórdinatoren blijvenzieningen. .voorzieningen op het _gebied eindeUjk gaan w-e aSngeven hoe we eryoor hÀfeeiste aanspieekpurrfuoo, de plaatse-
van bijvoorbeeld sport, wonen, ondénrijs, kunnen zórgen dat he[ ook in de toekomst lijÏe Belangen.'

Wie/wat staat er op de foto
:.: .:-: :a. ,:a..:. , .,.,.r:,

,'::

De foto in het vorige Ky'pmantsje van de voetballers
van IJVC leverde direct enkele reacties op en...be-
langrijker, de namen. Rinke Schilstra en Ceès Lanting
komen beiden tot de conclusie dat de foto uit 194ó
moet dateren. De foto is van het juniorenteam van
IJVC. In dit elftal zaten zeker enkele "talenten,,. Ge-
voetbald w9r{ n9g met een bal met veter en het gras
op het voetbalveld werd lort gehouden door scha-pen
en dat betekende: voor elke wédstriia teutels zoeken!
Van links naar rechts staan: Jetze Wiersma (suppor-
ter), Wiltem ten Kate, Ane (Haske) de Haas (voóizit-
ter), Je_en (Pe4no) Koopmans, Arnotd de Boèr, Auke
Antonides, Andries Dijkstra, Sjors (Georg) Wijnia (En-
getsman - pteeggezin), D. Efdé (trainer), Jakob vangetsman - pleeggezin), D. Efdé (Èainei), Jákob van
der lÀ/al (supporter). Gehurkt van links-naar rechts:
G. Wouda, Witlem Canrinus (Butt Super), Hielke de
J-ong(keeper - op jonge teefti3'd overledeí), Okke van
der Wal en Jan de Vries. Vanwege de vakairtieperiode
wordt in het augustusnummer weer een nieuwe foto
geplaatst.

Wijnia (En-



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Gatamagracht 73, 8651 E) lJlst
ïet. 06-10307939 / iax 0515-852881

sybrenvanderzee@hotmai l. com

. Cv-ketels

. Ventílatíe

. Elektre

. Dak- en zinkwerk

. Seryice & onderhoud

. Zonnepanelen

. Zonneboílès.:.: ....-.
':l-

. WamtepompSn

. Hout / petletka€h€ls

GEBR.SIKÀ44 BV

ffi "*.*e g Roodhemsterweg 20 . Illst
(0515) 41 53 07 . www.geb:-gikma.nl

oJrS-Jrr?4g lloltrcjweg i
rirctvanderzeeiil*.nl

Uufiarlei 35r. vóor alle merkeÍ

5ch íldersbedrijf
l{:ritze Osirtí{e

. Binnen- en buiten sclrilderwerk Pikesyl I
t sous- el beiangwerk 8617 LH Ább"go

t Enkele- en dulbeb beglozirg
. SPockspuiien

r (leinscholig tixrner*erk
05r t-53324ê

b.g.g.
r Onderhoud aon uw bool cslS-t32za9

foar knap skilderwurk gleane jo nei Yme

n.&Ë,!
X TTWTXr-3&

xwx
Altijd vertrouwd

dichtbij

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft

Rogmolewei 9
8651 EP lJlst
051 5-53238ó

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

Adviseur & bemiddelaar in
x verzekeringen
x hypotheken
x spaar- en pensioenvoorzieningen

Wij nemen als het mogelijk is uw
bestaande verzekeringen in beheer

tíE
Henk Eiqenraam
Financiéle dËnstvertening

om kennis te maken en/of De Jasersherne e

gewoon met een vraag.. u.r;:tlf;1';;
welkom aan de Jagersherne 9 :::ha-eisenraam'nl- info@ha-eigenraam.nl
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In mijn solon gebruik ik de huidverzorgingsproducten

Ytinq Schoï
Croleskwortier 88
8651 H6 rJLsT

,3

en de moke-uo von Oriflome

Qok geef ik grotis workshops vqn Oriflome bij gqstvrouwen thuis

Wilt u een ofsproak moken voor een behondeling oÍ een workshop?
DiÍ kon ïelefonisch of oer moil.

Tel. 0515-532907 / O6-761t3O27
inf o@schoonheidssqlonyïinq.nl

Benieuwd wat de juidiscle consequenlies zijn van
veranderinger in uw persooriijke silualie? Echtscheiding,

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

en eerlijk adviss van uw notaris mr. Femmy S:link.



Perron2: overtuinen, stadstuinen, moestuinen en theetuinen
Wat hebben we een geweldige dag gehad
tijdens de Overtuinenfair op zaterdag
6 juni. Het was super! Veel belangstel-
ling, ontzettend gezeltig, goede boe-
kenverkoop. mooi weer en bovenal een
hele goede organisatie! Chapeau ,goor
dit initiatief en dank dat wij dit jaaf'het
"goede doel" mogen zijn. Het geld dat ter

beschikking komtzalten goede komen aan
onze stadstuin. Te zijner tijd zullen we la-
tèn weten wat we er voor aangeschaft heb-
ben. Gedurende de zomervakantie zullen
er geen reguliere activiteiten bij perron2
plaatsvinden. Deze zulten vanaf 17 augus-
tus weer op de agenda staan. Wel zal er re-
gelmatig in de stadstuin gewerkt worden.

Als je zin hebt om langs te komen ben je ui-
teraard van harte welkom! Attertei stekjes,
zaden, lege sapflessen (voor het maken
van de tuinkas), maar ook ideeën zijn wel-
kom. Het is de bedoeling dat de stadstuin
van Perron2 een moesfuin, bloemptuktuin,
siertuin en theetuin wordt, waar het voor
iedereen goed toeven is.

Vrijdagavond 12junijl. en in de nachtvan
wijdag op zaterdag passeerden de deelne-
mers aan de Elfsteden estafettemarathon
IJlst. 0p de parkeerplaats bij de halte-
plaats van Arriva was de stempelpost in-
gericht, bemand door wijwiltigers van de
\IW Zuidwest Friesland.

Met trots presenteert Fiertjepferiening Drytts e.o. haar nieuwe
trainingspakken, aangeboden door de nieuwe hoofdsponsor
C.J.t. Wagenaar Handel & 0nderhoudsbedrijf te Sneek.

Zornerschitdertes IJst
Beeldend kunstenaar Koda van der Werff
uit lJlst, is sinds l juni 2015 gestopt met
werken in het basisondenrvijs aan de Juli-
anaschool te Sneek. Ze gaat zich helemaal
bezig houden met haar passie schilderen
en schilderlessen geven. Korja maakt
portretten in verschitlende stijlen. Haar
linkshandige cartoonstijl is uniek en ori-
gineel, daarnaast maakt ze ook traditione-
le olieverfporhetten! Lessen volgde ze aan
de Wackers academie in Amsterdam en de
klassieke schildersacademie in Gronin-
gen. Ze start de komende zomer met schil-
denuorkshops voor kinderen en volwasse-
nen in de vergaderzaal van sportcomplex

"De Utherne" te lJlst. Als je het leuk
vindt om te schilderen enje gaat bv. niet
op vakantie dan ben je van harte wel-
kom! Heerlijk 3 ochtenden in de week
schilderen en je kunt 's middags nog

naar het strand. Je leert o.a. kleuren en
verf mengen en gaat tot slot naar huis met
je eigen schitderij! Ervaring is niet nodig.
0p de website korja.nl onder "workshops"
is informatie te vinden.

Overtuinenfair
Wat was het een prachtige
dag voor een fair, zaterdag
6 juni jl. Een mooie blauwe
lucht, stralende zon, niet te
warm (op sommige plekken
zelfs koud, in de schaduw
in de wind) en een hele-
boel enthousiaste mensen.
De deelnemerswarenbtij, deruim 1.600be-
zoekers genoten zichtbaar, de wijwilligers
waren enthousiast en de mensen van de
goede doelen hebben een goede dag gehad
met veel belangstellenden en gezelligheid.

En wij? Wij hebben genoten
van iedereen. Het was een
feestje om deze dag te maken.
Dank aan iedereen die dit
mogelijk heeft gemaakt. Met
een speciaal bedan$e aan de
bewoners van de grachten,
zonder wier medewerking
deze fair op dit prachtige

ptekje niet mogelijk is. Helaas kunnen we
op het moment van het schrijven van dit
stukje nog niets bekend maken over de
opbrengst. We streven er naar voor de zo-
mervakantie aan de Vrienden van Maher,

Perron2 en Museum Nooitgedagt, de goede
doelen van ditjaar, ieder hun deel te kun-
nen overhandigen en zullen u daar in het
volgende Kypmantsje uiteraard iets van la-
ten zien. Rest ons nog te evalueren en de
beslissing te nemen of er volgend jaar een
7de 0vertuinenfairkomt. 0ok daaroverlater
meer. We wensen iedereen een fijne zomer.

0rganisatie Overtuinenfair 2015:
Martien Staalsmid, Hotske de Vries,
Harm de Vries, Ytje Wiersma en
Barbara Haagsma.
EmaiL overtuinenfairijlst@hotmail. com.
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Mare en Heleen zetten zich in voor het dierenasiel
De twee wiendinnen Mare Gerritsma en
Heleen Stilma hebben een actie op touw
gezet om geld in te zamelen voor het die-
renasiel in Sneek.
De 9-jarige meiden bedachten op hun
school (0BS De Kogge, IJtst) het plan
lege flessen te verzamelen om met de
opbrengst zwerfdierenopvang De No-
madenhof in Sneek te steunen. Samen
zijn ze bij alle groepen op school langs
geweest en hebben daar de actie bekend
gemaakt. Ze mochten zelfs op de ta-
fel staan om hun oproep voor lege fles-
sen luid en duidelijk over te laten ko-
men bij alle leerUngen van de klassen.

Aan deze oproep is goed gehoor gegeven.
Intotaal is voor € 35,95 aan ftessengeld op-
gehaald! Ditmooie bedrag hebben Mare en
Heleen onlangs aan De Nomadenhof over-
handigd. De medewerkstervan de opvang
was blij verrast door deze spontane en hart-
verwarmende actie van de wiendinnen. Na
een rondleiding door de opvang, een hapje
en drankje gingen ze weer huiswaarts. Via
deze weg bedanken zij iedereen die lege
flessen hebben gegeven.

Mare (links) en Heleen overhandigen
de cheque aan zwerfdierenopvang De
Nomadenhof

"Hoort Boeren, Burgers
en Buitenlui Hoort"

0p 17 mei naar Zele (België) geweest
vanwege het 10-jarig jubileum van
de plaatsetijke belleman (Belgische om-
roeper) 0dilon Wiels. Het was tevens de
afuap van hettoeristenseizoen aldaar. Het
begon pas om 13.00 uur met het "wegstu-
ren" van een groep toerfietsers voor een
tocht van zo'n 2 uur in de omgeving. Dit
alles onder bijzonder fijne weersomstan-
digheden. Toen kregen we de kans om als
beltemannen en omroepers evenlekkerbij
te kletsen, want er was eerst nog geen pro-
gramma, datwas pas tegen 16.00 uur. Dat
begon met het instrueren van de jeugd,
want er zou een opvolger gekozen worden
voor Odilon - hij heeft aangegeven met-
tertijd te stoppen vanwege zijn leeftijd.
Daarna het officiêle welkom door de ge-
meente Zele en wel door 2 wethouders die
daar de titel Schepenen dragen. Dit waren
Geert Roosenboom (Schepen van feeste-
lijkheden) en Frans Dtrollander (Schepen
van toerisme) Deze twee heren zijn dus
ook opgenomen in de "orde van de IJI-
ster schaats", wat ze een hele eer vonden.

Toen was het de beurt aan de
jeugd. Er waren slecht 4 deel-
nemers(sters) enwij als omroe-

per vormden de jury. Een spannende strijd
met als winnaars Ella Hanssen( 11 jaar)
als jeugdbetlevïouw en Alexander Van de
Voorde (10jaar) atsjeugdbelleman. Ze zul-
len door de gemeente in een mooi kostuum
gestokenworden en OdilonWiels helpen de
stad Zele meer wereldbekendheid te geven.
0p 2e Pinksterdag 25 mei stond het con-
cours in Hutst in de agenda. Met 16 omroe-
pers/bellemannen waren we te gast in de
Zeeuwse stad tijdens de Reynaertsmarkt.
Ook hier een officieel welkom en wel door
delocoburgemeestervan Hulst mew. Diana
van Damme en ja, ook deze dame is opge-
nomen in de "orde van de lJlster schaats".
Na een heerlijke lunch konden we los met
het eerste concours van 2015. Als eerste
natuurlijk de verplichte roep, waarbij ik de
aandacht mochtvestigen op de evenemen-
ten in de stad. Een korte pauze en toen kre-
genwe de mogeUjkheid om onze eigen stad
weer eens voor hetvoetliiht te brengen. De
jury, metdaarin een"echte"Rqlnaertdevos,

ging aan de slag en kwam met de volgende
uitslag: 1e plaats voor Piet Schuijn uit Hat-
tem, 2e plaats voor Bertus Krabbe (Kam-
pen) en een derde plaats voor Marqo van
Avermaete uit Phitppine. Voor Jan Sjoerd
een gedeelde 4e plaats en vooÍ mijzelf net
buiten de top 10 op plaats 11. Na het diner
terug naar friesland waar het ondertussen
weer rustig geworden was althans in lJtst
want de fietsers waren allang voorbij.
Dat onze vereniging een club is van men-
sen werd op 6 juni duidelijk toen we te
horen kregen dat de belleman van Beve-
ren (Betgië) Roland Verbeke plotseling op
de leeftijd van slecht 56 jaar is overleden.
Vorig jaar hebben we in augustus nog een
concours bij hem gehad omdat hij 5 jaar de
belleman van Beveren was. Met de betrek-
ketijkheid van het leven wordt je zo weder-
om geconfronteerd.

Tot een volgende keer en
ZEGT HETVOORT, ZEGT HETVOORT!!!!!

Uw stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht 24, Tel 532057

Prima turnprestaties door heren en jongens van de Stànfries
0p 30 mei vonden in de sporthal De Hege
Fonnen te Lemmer de NoordeUjke club-
teamwedstrijden plaats (Groningen,
Friesland en Drenthe). Erwerd geturnd op
niveau 75, 73, 11 en 8. De jongens uit lJlst
turnden op niveau 15, 13 en 8. Een team
bestaat uit 4, 5 of 6 jongens. 4 turnen per
toestel waarvan de beste 3 turners voor

V.l.n.r. Niek Bergstra, Mark Sybrandy, Timo
v.d. Knaap, Brent Jager, Thijs Kiwiet en
coach Líeuwe Bergstra.
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het team tellen. Het waren de jongens op
niveau.15 die zeer verrassend uit de bus
kvramen met een geweldige 2e plaats.
Brent Jager, Mark Sybrandy, Niek Berg-
stra, Timo v.d. Knaap en Thijs Kiwiet le-
verden deze topprestatie. Het was voor
Timo en Niek hun eerste officiële wed-
strijd. Bij niveau 13 werd ook prima door
de turners van de Stánfries geturnd.
Tijmen van Dijk, Allard Donker, Christi-
aan Pietersma, Dion Speelman, Lourens
Reiker en Mathijs Raadsveld behaalden
in hun wedstrijd de 2e plaats. 0ver de
hele dag gerekend was er een keurige
3e plaats in het noordelijk clubteamge-
beuren voor deze jongens weggelegd.
De oudere jongens en heren turnden op
keuze niveau 8. Zij behaalden een keu-
rige 5e plaats van de 11 teams. Dit team
bestond uit Jan ïeade Nauta, Nourdin
Boer, Jarno Speelman en Hylke de Jong.
Een zware aderlating was het niet mee
turnen van de geblesseerde Johannes
Reiker, waardoor een betere klassering
zeker in het verschiet zou zijn geweest.

Turn- en gymnastiekvereniging De Stàn-
fries uit lJlst is door deze jongens en
heren weer uitstekend in het noordelijk
clubteamgebeuren op de kaart gezet.

v,I.n.r. voor de bank Christiaan Hetersma,
AIIard Donker, coaches Lieuwe Bergstra en
ChistienDonker
0p debank Lourens Reíker, Tíjmenvan Dijk,
Mathijs Raailsveld en Dion Speelman



tTG IJTST verliest driesetteryol duet in Friesland Gup (4-6)
De afuaardiging van de lJlster Tennis Club
heeft de eerste wedstrijd in de Bl-poule
van de Friesland Cup enigszins onfortuin-
lijk verloren. De jeugdige equipe van cap-
tain Jeroen Brink moest op het gemalen
baksteen in Oosterwolde na tien matches
met 6-4 het onderspit delven. Met name
het verlies van drie van de in totaal,vijf
driesetters nelite de lJlster brigade. Het
geluk is de Azzurri's btjkbaar niet ge-
gund. Vorig jaarleed men een pijnUjke ne-
dertaag op setgemiddelde en nu ging men
wederom ongelukkig de bietenbult op.
Een complex in het zichtvan de haven? Je-
roen Brink vindt van niet: "De ploeg heeft
genoeg potentie om zoh wedstrijd te win-
nen, maar we konden ons de luxe van een

voorsprong niet permitteren", atdus de
aanvoerder naderhand realistisch. Brink
had enige mutaties in zijn team aange-
bracht. Annelies Smit maakte haar ver-
dienstetijke debuut en tevens mocht de
pas 15-jarige Yvar Nederhoed het tiental
completeren. Naast deze beide talenten
traden kopman Jesper Nederhoed en vas-
te waarden Corneel Timmermans, Japke
Postma, Anneke Schraa, Susanne Slot en
Jeroen Brink zelf aan. Na de twee singles
met triomfen voor de beide broers Ne-
derhoed in straight sets tekende fuineke
Schraa voor het derde punt. Annelies Smit
leed helaas een twee sets nederlaag, waar-
door een 3-1 tussenstand in het voordeel
van de gasten op het scorebord prijkte.

De beide herendubbels werden verdeeld:
Jesper en Yvar Nederhoed verloren in drie
sets, tenuijl Jeroen Brink en Corneel fim-
mermans wel hun partij in winst omzet-
ten. Ook de gemengd dubbels brachten
geen beslissing, maar door het verlies van
de beide dames dubbels Japke Postma /
Susanne Slot en fuineke Schraa met An-
nelies Smit bleef de overwinning bij TCO.
Een sneu verUes constateerde Brink: '1Àle
hadden genoeg marge en zijn in het zicht
van de haven gestrand. Erwacht ons nu een
zware opponent in Damwoude of Stiens. We
zullen volle bak moeten gaan om niet in de
degradatiezorgen te komen", aldus Jeroen
Brink, die over twee weken weer over de nu
afwezige Nard Poshna kan beschikken.

"Mastertitets" voor lrene Rosier en Sebastiaan Spek
De toeschouwers op het eerste Karate Gala
Masters of Kyokushin werden zaterdag-
avond 13junijl. getrakteerd op spetteren-
de pafijen wedstrijdkarate. In de donkere
sportzaalvan de Utherne in lJlst kwamen
de deetnemers en hun coaches richting
de wedstrijdmat op het podium, begeleid
door een zoeklicht en hun zelfgekozen mu-
ziek. Met afwisselende technieken wisten
de deelnemers het publiek van begin tot
eind te boeien. Ook de organisatie droeg
hieraan bij: de partijen volgden elkaar in
een strak tempo op. "Machtig, dit had ik
niet verwacht. Een aaneenschakeling van
hoogtepunten", aldus een nieuwsgierige
inwoner van lJlst. Voor de vijf deetne-
meÍs van de organiserende sportschool
Kyokushin Karate lJlst was er wisselend
succes. Mark van Dalen moest het spits
afbijten, maar vond zijn meerdere in zijn
tegenstander Floris Hoek. 0m tot een uit-
slag te kunnen komen was er in de partij
van Alex Fijlsta een extra verlenging no-
dig. De scheidsrechters gaven uiteinde-
lijk de winst aan Fijlstra's tegenstander

Steven van der Broek uit Zutphen. Ook
Bart Boschma wist in de zwaargewicht-
klasse zijn partij niet winnend af te slui-
ten, maar zijn tegenstander Bart Mut-
der kreeg deze overwinning zeker niet
cadeau. De volle speeltijd was nodig om
tot een oordeel te komen. Master of Ky-
okushin titels waren er wel voor Irene
Rosier en Sebastiaan Spek. De 36-jarige
Spek, die al 20 jaar de karatesport be-
oefent, wilde nog één maal "vlammen".

Dat Spek het wedstrijdvechten goed be-
heerst was zaterdagavondal snel duidetijk.
Hij wist zijn partij goed op te bouwen, iets
wat nodig is als je 2 maal 18 jaar oud bent.
De prestatievan Irene Rosierwas nietalleen
goed voor de Mastertitet door een overwin-
ning op llona van der Borgh, maar ook voor
een nominatie voor de prijs voor de meest
opvallende vechter. De jury besloot echter
anders. Deze prijs ging met Dave Kagenaar
mee naar Katwijk.

Irene Rosier links Foto's: Peter )ttenhoff en Nanning Barenilsz.

Nieuws van g.v. Ile Stànfries lJtst
Continurooster
De basisscholen in lJlst, De Kogge en de I\nrine,
starten beide na de zomeryakantie met een con-
tinurooster. Dat betekent dat het lesrooster van
gynrnastiekvereniging De Stànfries op de schop
gaat om aan te sluiten bij de nieuwe schooltij-
den. M.i.v. hetseizoen 2015-2016 starten deles-
sen op maandag en woensdag om74.45 uur en
op wijdag om 13.30 uur. 0p onze site www.de-
stanfries.nlvindt u hetvolledige rooster en kunt
u zien welke wijzigingen er plaats gaan vinden.
Ctubdag 27juni
In het kader van het 1 1 O-jarig bestaan van de ver-
eniging organiseren wij op zaterdag 27 juni een
Ctubdag om geld in te zamelen voor dit enorrne
spektakel d.m.v. een sponsorloop en dansmara-
thon. De peuters en kleuters bijten om 9.30 uur
hetspits af enkunnen hun BeweegdiplomaT of.2
halen. Gedurende deze happening, die om 10.30
uur afgelopen is, worden eigen gebakken cup-
cakes verkocht, helemaal in de stijt van het ju-
bileum. Getijktijdig start de dansmarathon in de
Sport- en Culhrurzaal. Deze marathon duurt tot
12.30 uur. De sponsorloop is ondewerdeeld in 3
groepen en vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om onze leden
van 3 tot ... jaar aan te moedigen.
Fries Kampioen Manon Koehoorn
Weer een Fries kampioen voor De Stánfries.
In Joure werd het FK voor o.a. niveau D1 ge-
houden, waaryoor 3 turnsters van onze ver-
eniging zich hadden geplaatst t.w. Yasmine
Breemer, Manon Koehoorn (beiden pupl D1)
en Menke Nagelhout (pup2 D1). Manon en
Yasmine leverden een superprestatie door na
een zeer spannende strijd een 1e en 3e plaats
te veroveren. Manon behaalde 53.58 p. en
werd daarmee Fries Kampioen. Ze bleef met
deze score 0.1 p. voor op nummer 2 van TSS uit
Sneek. Dat Yasmine een ijzersterke wedstrijd
turnde btijkt wel uit het feit dat zij, ondanks
2 x een val van de balk, met 53.10 p. toch nog
de bronzen medaille pakte. Ze werd 1e op brug
en 2e op vloer. Menke turnde op 3 toestellen
een zeer sterke wedstrijd met een 1e plaats op
sprong maarvergat op Ëalk 1 elementèn moesi
punten inleveren en eindigde daardoor in de
middenmoot. Het laatste FK wordt gehouden
op 20 juni voor niveau 11 en 12. Hier gaan 6
turnsters de IJlster kleuren verdedigen.

De kersverse Fríes kampíoene l{anon
Koehoom links, Yasmine Breemer,
rechts en Menke Nag elhout midden



"lÁlat was het weer gezellig druk in het
Pinksterweekend, mannen. Zondag"de
steppers en maandag was het helemaal
feestmet de fietsers. Langs de Stadslaan en
rond de brug was het weer hartstikke ge-
zellig. De rayonhoofden Henk en Karel met
hun ploeg wijwilligers hadden hun zaak-
jes ooknuweer dikvoormekaar. Altes was
weer piekfijn verzorgd.." "Klopt mannen,
maar Henk Koopstra draaftwel een beetje
door." "Hoezo Piebe." "Hij had voor de

fiets-Elfstedentocht zelfs een nieuw
kunstgebit aangeschaft. Nou, dat is er ver
bij door, dacht ik zo. Trouwens, IJlst heeft
nu keurige toiletten voor de fietsers in het
vernieuwde SOD-gebouw. Beter dan de
Pixies op veel plaatsen." " Ja Piebe, en ook
beter dan de wc in de molen. Laatstwas er
een wouw met een paar kleine kinderen
op de molen. Eén van die kleintjes moest
naar de wc. Komt de hele familie de trap
af en stuurt de wouw dat kind naar het
keukentje. Daar is de wc zegt ze. Toevallig
staat er net een stadsgids te wachten en
die springt direct in de gidsenstand. Hier
is de wc, zegt hij, en trekt heel gastwij de
deur open. 0f de man zo sterk is of het ma-
teriaal zo slecht, maar het haakje van de
deur knapt finaal door midden en daar zit
een wijwittger in volle glorie met de broek

op de enkels op de pot. Denkt die man daar
ongestoord even een momentvoor zichzelf
te hebben. wordt hij ruw gestoord in zijn
bezigheden. De deur maar gauwweer dicht
en de familie met hoge nood maar even in
de wacht voor de deur." "V\Iat anders, man-
nen. Het moet ook niet raarder. Wiebe Nij-
enhuis schijnt nu ook al kleding te verko-
pen en Jenny verkoopt fietsen. Aanstonds
kunje bij de SuSkes de auto ook nog laten
poetsen." "Hoe komst daar nou weer bij,
Piebe. Je hebt er ook totaal geen doel over,
wel? Jenny maakt met die fiets in de eta-
lage reclame voor Wiebe en Wiebe maakt
weer reclame voor Jenny met die aange-
klede etalagepop." "Dat is wel een goede
zaak, mannen. Nou, ik ga maar tveer eens
naar mem, naar mijn eigen pop, maar dan
van vlees en bloed."

Heit en soan stride om de priis op de Siknapartij yrn Easthim
Wat ha bearenburch en wc brillen ge-
mien sille minsken wot tinke. No de
leden fan keatsferiening Nije Moed
Írt Drylts witte dat wol. Dat is de Gebr.
Sikma installatietechniekpartij yn
Easthim. Mei dit jier in prachtige list
fan 14 partoeren Írnder in moai sintsje
en natuerlik de barbecue by it tintsje.
Sa beg0n it wedstriidseizoen fan Nije
Moed, oppinkstersnein.As earstewieit
partoer fan Nico de Boer, Lieuwe Kam-
pen en Wiepie Oppedijk yn de finale
kommen troch in 5 -4 6 - 4 oerwinning
op it partoer fan Sjouke Stapersma,
Rijket Dotinga en Peter Thiescheffer.
De oare finalist kam rit de partij tus-
ken Jelmer de Boer, Rudy Bosma en
Hendrik de Leeuw en dat fan Douwe
van Slooten, Tjipke Hibma en Tjitske
Vellinga. It wie it partoer fan Jelmer

de Boer wat op 5 - 3 6 - 0 dizze partij
vvist te winnen. Dus it partoer fan Jel-
mer moast 3m de finale tsjin it partoer
fan syn heit. De finale soe iensidich
begjinne. It partoer fan Nico kam op
in s$inne fiif earsten foarsprong. Doe
wie it trije kear op 6 - 6 dat Jelmer en
qm maten it earst wisten te pakken.
Mar de efterstàn wie dochs te grut en
op 5 - 3 6 - 0wie itdien. De finalefan
de fertiezersronde gong tusken de
partoeren fan Pieter Talsma, Jurjen
de Jong en Cor Zijsting en dat fan Bart
Schuurmans, Douwe Andela en Floris
Bottema. De lêsten soene dizze partij
winne mei 5 - 2 6 - 4 en sij mochten de
wc-brillenyn infangst nimme. De fles
bearenburch foar de fierste boppeslach
bij de mannen wie foar fierk Bakker en
bij de froulju wie dy foar Siebo Zijsling.

Étstach
1e Nico de Boer, Lieuwe Ihmpen enWiepie 0ppedijk
2e Jelmer de Boer, Rudy Bosma en Hendrik de Leeuw
Ferliezersronde
1e Bart Schuurmans, Douwe Andela en Floris Bottema
2e PieterTatsma, Jurjen de Jong en Cor Zijsling

AfscheidsfeestEast-Kime/Bernegea . \
Nog een paar weekjes en 

-dan 
is het "i;";;1 \\Heb je je al opgegeven? Mis het niet! É

Programma:
13.30 uur
14.(X) uur
15.30 uur
17.30 uur
19.30 uur musical HimsterhÍs
21.(X) uur afsluiting en nazit
Opgave via:
eastkimebernegea@ gmail. com
of bij Siepie Damstra: 0575/569629
Hielkje de Witte: 0575/ 537327

inloop HimsterhÍs
opening en musical
spoÍt en spel rondorn school
gezamentijk eten (€ 5,-)

Jeu de Boules

Nogmaats, omdatie zo mooiis, maarvooralomdat
er een veÍkeerde naam stond onder de foto van de
groep jeu de bouters. Van links naar rechts staan:
Sippie van der Schouw, Roe[ Molenberg, PietWei-
land, Baukje de Jong, Sjoerd Landman en Douwe
Hoekstra (dus nietTinus de Jong, zoals abusieve-
lijk stondvermetd in het meinummer).
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IJLster journalist schrijft wandetgids
Wandelen. lÁ/e doen het nog niet zo lang.
Tot diep in de 19e eeuw werd er voorna-
melijk gelopen. Mensen liepen naar de
markt, naar hun werk, naar de kerk. Een
wandeling was alleen weggelegd voor
gegoede burgers, in wandelparken en op
promenades. Jacobus Craandijk (1834-
1912) was de eerste wandelaar die wijwel
heel Nederland te voet doorkruiste en daar
uitgebreid verslag van deed. De acht delen
van zijn Wandelingen door Nederland met
pen en potlood vorrnen een standaard-
werk waar wandelauteurs tot op de dag
van vandaag uit citeren. Craandijk preek-
te voor de doopsgezinde gemeenten van
Borne, Rotterdam en Haarlem, landetijk
werd hij bekend als de wandelende domi-
nee. In zijn voetsporen kreeg het wandel-
toerisme in Nederland gestalte. In 2072
herontdekte reisjournalist en -auteur
Flip van Doorn uit lJlst de verslagen van
wandelpionier Jacobus Craandijk. Tot zijn

verrassing bteek de wandelende dominee bo-
vendien zijn verre oudoom te zijn. Van Doorn
}:vuam tot de conclusie dat zeker driekrrart van
dê bijna negentig beschreven wandelingen
vandaag nog na te lopen is. De speurtocht die
volgde resulteerde in eerste instantie in een
feuilleton voor dagblad Trouw. Begin juniver-
scheen de wandelgids Een'kloeken dagmarsch
met elf pittige tochten in het spoor van de eer-
ste wandelaar. Craandijk had een voorliefde
voor Friesland. Waarschijn[jk is hij nooit in
IJlst geweest, dat lag in die dagen te afgele-
gen. Van Doorn beschrijft in zijn gids wel een
wandeting die van Heerenveen via Gonedijk
naar Beetsterzwaag voert. 0p een groot deel
van die tocht is het mogelijk in de voetspo-
ren van wandelpionier Craandijk te treden.
Soms slaagde Van Doorn erin nog mooiere
paadjes te vinden dan zijn oudoom destijds.
Kijk voor meer informatie en voor het be-
stellen van de wandelgids Een'kloeken dag-
marsch op wwwjacobuscraandijk.nl.

Goncordia lJlst geeft bijzonder zomerconcert met Band 'Sa Leuk'
"Sa Leuk" is een band vol enthousiaste
muzikanten met een beperking die om
de week hun eigen Uederen repeteren.
Van smartlap tot aan Top 40 muziek, van
Vivaldi tot De Flinstones. Het doel van "Sa
leuk" is om muziek te maken in groepsver-
band. Samen muziek maken, met elkaar
plezier te beleven en het geven van optre-
dens. De "Sa Leuk"band is geen prestatie-
band. Ze wilten het maken van muziek,
op welk instrument dan ook, voor ieder-
een met een beperking mogelijk houden.
Het gaat er niet om hoe goed je bent. het
gaat erom dat je er plezier aan beleefd.

Onder dit motto houdt Concordia lJlst een
bijzonder gezamenlijk concert met "Sa
Leuk"op zondag 28juni 2015 om 16.00 uur
in De Utlerne te lJlst. Concordia zelf staat
onder leiding van dirigent Paulus de Jong
en heeft voor dit bijzondere concert prach-
tige muziek ingestudeerd, waaronder en-
kele indrukruekkende solo's. Zo zal Janna
van der Kooij op alt sax de solo "Gabriella's
Sáng" spelen, de titelsong uit de wereld-
bekende film'?s it is in Heaven". Ytsen
Kuiken speelt op trombone de indrukrrvek-
kende solo voor blaasorkest en trombone
"Feeling Good" uit de musical The Roar

of the Greasepainf. U zult horen dat er van
het orkest, maar vooral van de solist. nogal
wat gewaagd wordt. Grote kunstenaars als
Nina Simone en Sammy Davis jr. hebben
Feeling Good destijds grote bekendheid
gegeven. Andere bekende muziek die u
zondag van Concordia kunt venvachten is:
"Rood", datvooralbekend is geworden door
Marco Borsato, "LadyStewarts Air"van Peter
Graham, Song of Liberation en de bekende
klassieker'A fifth of Beethoven". Iedereen
is van harte wetkom bij dit bijzondere con-
cert. De toegang is gratis. Zondag 28 juni
2015 om 16.00 uur in De Utherne te lJlst.

Uitsl,ag verloting v.v. WC De prijzen zijn gevatten op de volgende lotnummers:
Hoofdprijs
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

lotnr. 4788
lotnr. 3011
lotnr. 5752
lotnr. 5524
lotnr. 4952
lotnr. 4578

6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

lotnr. 7487
lotnr. 3735
lotnr. 4408
lotnr. 4752
lotnr. 2545

11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs

lotnr. 3110
lotnr. 4997
lotnr. 5772
lotnr. 5527
lotnr. 3782

IJtst 750 presenteerh It Fabryk @ der genadeloos aan de tand gevoeld. Wat
gebeurt er met het wereldberoemde merk
dat slaapt in deEen muizenplaag overspoelt de weilanden

van lJlst en vindt asiel op zolders waar
nooit een mens komt. Een professor is ver-
dwaald in hetlabyrintvan straten, pleinen
en fabrieken. Zonderhettewetenwordthij
gevolgd door een corrupte wethouder. In
de waterbak van It Fabryk staapt een zeer
beroemdmerk...Tekstschrijvers, muzikan-
ten, verhalenvertellers en acteurs buigen

Bridge in lJlst
De Bridgectub "Heel Wat Manche" be-
staat al 35 jaar. Afgelopen jaar werd
dit heugelijke feit gevierd. De Bridge-
club "Heel Wat Manche" is een bloei-
ende vereniging met ca. 100 leden. We
bridgen voor ons plezier en er wordt
niet met het mes op tafel gespeeld.

zich het hoofd over dit
mysterie. Meer weten
over wat het artistieke
team voor u in petto heeft als vervolg op
de theaterproductie'De stad waar ooit...'?
Helaas, u moet nog even wachten. Ter-
wijl u vakantie viert laten wij muizen los.
komt de professor op de plaats van be-
stemming en wordt de corrupte bestuur-

Er wordt gespeeld in 2 lijnen, een A- en
een B - lijn. Per zitting in 6 ronden met 4
spelten. Voor het nieuwe seizoen zijn we
op zoek naar nieuwe leden. Hebt u inte-
resse, dan bent u van harte welkom op één
van beide dagen. In het nieuwe seizoen
starten we op maandagmiddag 7 septem-
ber om 13.30 uur en op woensdagavond 9
september om 19.30 uur. De locatie waar

dat slaapt in de
waterbak van:
It Fabryk?
Lees er meer over in
het eerstvolgende
Kypmantsje.

de Bridgeclub zijn competities houdt is
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", Gala-
magracht 2 in het centrum van lJlst. Voor
overige informatie kunt u terecht bij de
secretaris van de club, Gien Schitd, tel:
0575- 427235 of e-mail: gidisneek@home.
nl. U kunt ook nog informatie over de club
vinden op de website van de Nederlandse
Bridgebond: www.nbbclubsites.nl.
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Gedenksteen uit Mienskipshfis onthuld
De gedenksteen uit het voormalige Mienskipshffs (1965) is
herptaatst in de zij gevel van het eerste nieuwe Mienskipshts
aan de Wilhetminastraat. Met een feestelijk tintje werd deze
steen op donderdag 21 mei onthutd door Abe de Boer, toe-
komstige bewonervan deze woning, en Frits Boschma, initi-
ator van het ptaatsen va* de gedenksteen.

De bouw van het Mienskipshfis
Voor het verhaal achter deze gedenk-
steen is een terugbtik noodzakelijk en
wel naar hetjaar 1 959. In datjaarbesluit
de gebouwencommissie, onderdeel van
de Kerkenraad der NH-gemeente lJlst,
de huur voor "Het Gebouw" aan de
Eegracht te verhogen van f 7,00 naar
f 72,00. Gymnastiekvereniging "De
Stànfries" vindt deze huurverhoging
onredelijk en kan deze bovendien on-
mogelijk betalen. 0verleg tussen ver-
eniging en gebouwencommissie leidt
er toe dat de huurverhoging voorlopig
van tafel gaat en de gymnastiekvereni-
ging verplicht zich o.a. een vergade-
ring te beleggen met de besturen van
alle lJlster verenigingen om te praten
over de toestand van "Het Gebouw",
waar de gebouwencommissie trouwens
graag op een nette manier van af wil.
Eén en ander leidt er toe dat er plannen
worden ontwikkeld voor een nieuw ge-
bouw. Daarvoor moet de lJlster burge-
rij f 10.000,00 opbrengen, welk bedrag
met vele acties wordt bijeengebracht.
In 1964 vindt de aanbesteding plaats.
De bouw wordt gegund aan de laagste
inschrijver: bouwbedrijf G.A. Visser
uit lJlst. 0p zaterdag 23 oktober 1965
vindt de feestelijke opening plaats.
Onder begeleiding van drumband en
korps Concordia o.l.v. Bram Feenstra
lopen de leden van verschillende ver-
enigingen van het stadhuis naar het
Mienskipshis. 0nder het spelen van
hetWilhelmus wordt de nationale drie-
kleur gehesen. Jan van der lttlal en Alie
Jansma (leerlingen kleuterschool) bie-
den de sleutel aan aan de heer M. Ap-
perloo (secr. Plan. comm. Frl.), die de
deur ontsluit. Vervolgens wordt door
de heer I. Kuipers Pzn. in de hal een
gedenksteen onthuld met de tekst: "yn
't mienskipshfis foar it algemien, lei
Izaak Kuipers dizze stien - wynmoanne
1965" (wynmoanne = oktober). Bur-
gemeester B.W. Cazemier maakt op de
openingsdag trots bekend dat lJlst op
dat moment 1.650 inwoners en ruim 40
verenigingen telt. Veel van deze ver-
enigingen, o.a. Concordia, gym.,ver.
De Stànfries, Mei inoar ien (toaniel-
klub), Volleybalclub, Vrouwenbonden,
Bridgeclub, maken gebruik van dit ge-
bouw. Verder wordt het gebruikt voor
de Jaarfeesten" van de jeugdclubs,
0pendeur kerkdiensten en er worden
bruiloften en danspartijen gehouden.
Douwe 0ppedijk en zijn vrouw waren
het eerste beheerderechtpaar.
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Van MienskipshÍs
naar MFC "De Utherne"
Tot ongeveer 2011 functioneert het Mien-
skipshÊs als hét verenigingsgebouw voor
IJlst. In die ruim 45 jaar heeft zich heel
wat "afgespeeld" binnen haar muren.
Velen zullen met enige weemoed terug-
denken aan de tijd dat hij of zij met hun
club of vereniging in het Mienskipsh0s
vertoefden. Maar de accommodatie is door
de tijd ingehaald en voldoet niet meer aan
de huidige eisen. Bij het sportcomplex "De
Uttlerne" wordt daarom een nieuw multi-
functioneel centrum gereatiseerd en het
Mienskipshis komt in 2011 leeg te staan
en wordt een jaar later afgebroken. Frits
Boschma heeft de gemeente Sridwest-Frys-
làn toen gewaarschuwd om de lste steen
van dit gebouw te bewaren. Wim Wierda
en enkele collega's van gemeentewerken
hebben er vervolgens voor gezorgd dat de
steen bewaard is gebleven.
Nieuwe Mienskipshf,zen
Nadat het wijgekomen terrein enige tijd
braakligt, ontwikkeltVerde, een samenwer-
kingwerbandvan de aannemersVellinga uit
Heeg, Van der Meer uit Sneek en architec-
tenbureau Zijtstra uit Bakhuizen, een plan
voor de bouw van 5 zgn. Mienskipsh0zen,
een blo$e van 2 en van 3 woningen. Dan
neemt Frits Bosóma contact op met bouwer
Vellinga uit Heeg met het voorstel om de
lste steen van hetvoormatge Mienskipshfis
in de nieuwe Mienskipshtzen te plaatsen.
Datidee wordt direct opgepikt en de nieuwe
bewoner van het eerste huis, Abe de Boer,
lijkt het ook wel wat. De steen wordt tijdens
de bouw in de zijgevel van het eerste huis,
gezien vanaf de Stadslaan, aangebracht.

De onthulling
Onder het toeziend oog van de aannemers,
de architect en een aantal nieuwe bewoners
onthult Frits Boschma, samen met de nieuwe
bewoner van het huis Abe de Boer, donder-
dagmiddag 21 meijl. de gedenksteen. Voor
de onthulling heeft aannemer Jelke Vellinga
aan de aanwezigen uitgelegd hoe hetmetde
gedenksteenis gegaan enhoe hij hierterecht
gekomen is. Frits Boschma vertetde nog dat
de herplaatsing van de steen 2 doelen heeft:
1. een eerbetoon aan de heer Izaak Kuipers,
die veel voor lJlst heeft gedaan en
2. een herinnering aan het Mienskipshis
dat ruim 45 jaar heeft gefunctioneerd als
verenigingsgebouw.
Onder het genot van een hapje en een sapje
is nog even gezellig nagepraat en konden
de eerste twee huizen worden bezichtigd.
Een klein monumentje is voor lJlst behou-
den en heeft een mooie plek gekregen.

Edsko Hekman
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Izaak Kuipers
In het artikel "Gedenk-
steen uit Mienskipsh0s
onthuld" heeft u kunnen
lezen dat de eerste steen in
het voormalige Mienskips-
hffs in 1965 is gelegd door
Izaak Kuipers. Voor de wat
oudere lJlsters is Kuipers
een bekende lJlster. Hij
werd op 20 oktober 1886
geboren in Koudum enver-
trok alsjongenvan 17 naar
IJlst, waar hij ging werken
op de 'lzeren hettng", de scheeps-
werf van Croles aan de Zevenpelsen.
Na verloop van tijd kr,rram hij terecht
bij de firma Nooitgedagt, waar hij zich
opwerkte tot chef-magazijnmeester.

heeft hij verschillende functies bekleed.
Zo was hij o.a. voorzitter van de begrafe-
nisvereniging, bestuurslid van de Oran-
je- en Rode Kruisverenigingen en was hij
erelid van de Chr. Muziek Ver. Concordia.

Bij dit bedrijf heeft hij
ook heel veel rondlei-
dingen verzorgd voor
technische- en land-
bouwscholen, vïouwen-
verenigingen en andere
gezelschappen. 0phumo-
ristische wijze vertelde
hij dan over het gebruik
van gereedschappen
en schaatsen. Kuipers
werkte ruim een halve
eeuw bij Nooitgedagt.
In het verenigingsleven

Ook zorgde hij er voor dat het korps
nieuwe uniformen kreeg. Verder zette hij
zich in voor insteltingen als Maeykehiem,
geheelonthoudersvereniging De Blauwe
Knoop, de Pier de Boerstichting in Sneek
en het Mienskipshfis in lJlst.
0p de lagere scholen speelde hij vaak
voor Sinterklaas. Kuipers was ook "war-
ber foar de Fryske taal" en trad vaak op
als "foardrager", soms samen met zijn
dochter Ruurdtje. Humoristische gedich-
ten tagen hem het best. Hij schreef o.a.
voor het Sneeker Nieuwsblad meer dan
1000 Friese gedichten.
In 1926 sprak hij als eerste een uurtje
Fries voor de NCRV-radio!
Ook heeft hij het eerste Dryltser Folksliet
geschreven. Izaak Kuipers overleed op 15
augustus 7972 op 85-jarige teeftijd.

Juni - Maand van het Spannende Boek 6-*
én maand van het Moordspel {:,ïl!tt"1l:"k -
Detectives, thrillers en een Moordspel cen-
traal in de bibliotheek. fijdens de Maand
van het Spannende Boek staat dit jaar
niet de dader centraal maar de misdaad-
bestrijder: de politie. In de misdaadUtera-
tuur speelt de rechercheur een essentiële
Íol, zozeer zelfs dat politiemannen als De
Cock, Maigret, Martin Beck, Wallander,
Morse en Thomas Lynley deel uitmaken
van ons collectieve geheugen. De nade-
rende vakantietijd leent zich uitstekend
voor het lezen van spannende misdaad-
romans, thuis of op reis. De bibliotheek
biedt volop keus! Wie zelf een moord op
wil lossen, doet natuurtijk mee aan het
Moordspel! De lokale politie doet ook mee
tijdens een inloopspreekuur in bibliotheek
Sneek. 0m al uw wagen te beantwoorden
over hoe u uw huis veilig achter kunt la-
ten in de vakantie kunt u terecht op 17
juni van 14.00 - tot 16.00 uur. Natuur-

Ujk kunt u ook andere wagen stellen.
Moordspel
Van 1 t/m 10 juni organiseren de Friese
bibliotheken een Moordspel op Face-
book. Een spannende thriller vormt de
basis van het spel. De bibliotheken wer-
ken samen met de Friese schrijver Olga
Hoekstra. Iedere dag wordt een deel van
het verhaal op Facebook gezet. Iedereen
kan meedoen, hints oplossen en stem-
men op wie het gedaan heeft. De proloog
wordt gepubliceerd in de Leeuwarder
Courant en op de Facebookpagina van de
bibïiotheek.
Boekentipper
Een handige tool op de website van de
bibliotheek. Voor thrillerliefhebbers.
Beantwoord een paar vragen en kies ver-
volgens uit een selectiefaanbod in plaats
van uit het hele spectrum! Natuurlijk
kan men voor thrillertips ook terecht bij

de medewerkers in de bibUotheek. Ze zijn
te herkennen aan de button met de tekst
'spannende zaken'. Ze geven graag tips en
vertellen welke bloedstollende thrillers zij
zelf hebben gelezen. 0p www.bibliothe-
kenmarenfean.nl staat meer informatie
over alle ondenuerpen.

Basisschoten in Friestand aan de slag met Muziekonderwijs
Basisscholen die meer muziek in de Doormiddet van samenwerking met regi- l( E U N S ï\X L,, X Kklaslokalen willen laten klinken kun- onale en lokale partijen wit Keuïstwurk áe ;*
nen met Keunstwurk alvast een Quick áesf.n"aigtr"id "* Ë;dilil;;;;l;;Ë; HetprogrammaMuz5TkP_utsrichtzichnietal-

Scan over het muziekonderwijs inrnrt- án Uinnensctroolse en briil;'hdËuio- ]eelopzingen,maarookopanderemuzika-
[en. De Quick Scan bestaat uit zo'n 20 zieningen verbinden. Keunstwurk betekt
vïagen qlqmee scholen zicht krijgen bijvoorbeetd leeuwarden Frystàn 2018, Het
op de huidige situatie van het muziek- Prins Claus Consewatorium, Cenba voor de
onderwijs. 0p basis hiervan ontnangen Kunsten,gemeenten,deprovincie,lerarenop-
de- schoten qrltis-advies. Keunstwurk leidingenvoorhetbasisonderwijs,muzikan-
wil hierrnee de basisscholen ondersteu- ten, rn-uziekaanbieders, muziekverenigingen
nen en samgn met regionale en lokale en Friesland Pop bij de regeling. Gezamentijk
samenwerkingspartners de komende willen we de regeting totlen iucces maken!
jaren werken aan muzieklessen als vast Vroege startei
onderdeelvanhetbasisonderwijs. CBsDéRankhMetslawierissamenmetKeunst-
Na de Quick Scan en het advies besluiten wurk al gestart met het versterken van het
scholen of ze wel of niet mee gaan doen aan muziekonden"rijs op hun school. Samen met
de Impulsregeling Muziek. Keunstwurk wil 15 scholen in Néderlandvonnen ze een voor-
de sdtolen ondersteunen pij h9t indienen beeld waarmee ze andere scholen inspireren.
van de aanwaag bij hetfonds en hetvewolg- Cuttuureducatie
paject. leerkradrten die voor de klas staan De afgelopen drie jaar heeft Keunstwurk
lcunnenviaKeunstwurkhetprogrammaMu- vanuit delegeling 

-KEK! 
Kultueredukaasje

zykPulgvolgqn:eendriejarigtajectopmaat, mei krraliteiÍ sterk ingezet op de deskui-
waarbij -muziekonderwijs stapsgewijsgern- digheidsbevordering ván leerlrachten.0.a.
legreerd _wordt alq o_nderdeel in de school. met het programmá Wy Sjonge, waarbij
Regionale en lokale samenwerking het zingen in de ktas gestiirutéerd wordtl

[e domeinen zoals instrumentale vorming.
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Federatie jeugdpartij in lJtst
0p 29 mei jl. we:d onder niet al te beste omstan-
digheden de door gP Groot - tugos en Postluma
batterijen gesponsorde jeugdpartij van dn federa-
tie Sneek e.o. in lJtst gekaatst. Mede ook mogelijk
gemaakt door de gesponsorde kaatsbal door Ski4U.
Met ca. 93 jeugdkaatsers binnen de lijnen was het
ondanks het weer toch een groot srftces.

Wetpen
1e Senay Sikma (Easterein) en Afke Marij van der Goot (Goënga)
2e Marije Frankena (Btauwhuis) en Maryse Jukema (Heeg)
3e Siebolt Hofman (Hommerts) en Sjoukje Gerbrandy (Goênga)
Pupitlen meisjes
1e Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) en Frieda Hofman (Hommerts)
2e Laura Dozeman (Hommerts) en Sanne Tigchelaar (Hommerts)
le verl. Inez de Jong (Lytsewierum) en Esther Altenbirrg (Reahfii)
2e verl. Rachel de Ruiter (Goënga) en Nadja Sixma (Easteiein)
Pupitten Jongens
le Harold de Boer (Jellum) en Ate Schaap (Tirns)
2e Bauke leijnhoudt (Easterein) en Roy Dylan Frankena (Btauwhuis)
1e verl. FolkertWesselius (Hommerts) en Johan Cnossen (Gauw)
Schooljeugd
1e Jelger de Boer (Hommerts) en Johannes Breeuwsma (Nijland)
2e Erik Wijnja (IJlst) en Hendrik van der Eems (Easterein)
3e Klaas Jan 0osterbaan (Scharnegoutum) en l(ristia Dotinga (Sibrandabuorren)
1e verl. Sanne de Jong (Wiuwert) en Roelie Kroondijk (Easterein)
2 e verl. B ert Veltnran (Hommerts) en Lammert l4liersma (Hommerts )
Jongens/Meisjesf unioren
le Julian Faber (Bolsward), Janieke Dijkstra (Easterein) en Joram Dijkstra
(Waaksens)
2e Jouke Dotinga (Gauw), Sytze Bram de Witte (Easthim) en Solomon de Hoop
(Wommets)

Je l,ex Potna (Hommerts), Menno Sweering (Folsgare) en Anniek Folkertsma
(Folsgare)

!ever!. Rijkel Dotingl (t{!st), A1{ea Kroes (Gauw) en Matthijs Beuckens (Nijland)
?g y.tl. Marco Lobregt (Wiuwert), Jan Teade Nauta (IJlst) en Hessel de Groàt 

-

(Scharnegoutum)

IWC El is kampioen geworden
in de 2e Klasse
IJVC E1 is kampioen geworden in de 2e Klasse. Tot de laatste wedstrijà bteef
het spannend want er moest nog één punt behaatd worden. Na een 8-0 over-
winning op RES E2 uit Bolsward was het kampioenschap een feit.

v.l.n.r.
Thijs Moilderman - Hiele Feenstra - Hylke Schrale - Joppe Kramer - JoëI de Groot
Sjoeril Nauta (keeper) - Kaas Jan Jansen - Ymte Jelle Zeilstra - I,IiIan de Hoop

Fietselfsteden 2Ot5
De Fietselfsteden 2015 was weer een enorm succes. Het was
weer een gezellige drukte in het centrum en langs de route.
Voor het eerst hebben de stempelaars gebruik gemaakt van de
stempelstokken. Deze hebben zelfs de krant gehaald; primeur
voor lJlst, de houtstad van Friesland. IJlst zag er weer mooi uit
qet qI die Dryltser vlaggen in het centrum (het is de bedoe-
ting dat er volgend jaar nog meer vlaggen bijkomen). Ook de
bewoners langs de route witlen we bedanken voor de muziek
en vooral het waterdepot op de gracht, bedankt hiervoor. Bij
dezen willen we iedereen bedanken voor alle medewerking, in
hetbijzonder Cees Zijsting techniek, molen "de RaÍ, hetWapen
van lJlst, scheepswerf ten Woude, CJL Wagenaar onderhouds-
bedrijf en de stoomboot "Ald Fryslán". Verder nog de verkeers-
regelaars en de stempelaars; prima gedaan met zijn allen.
0p naar hetvotgende jaar.

Henk Koopstra (rayonhoofd)
Karel Kootje (assistent)



Gut reden lohnt sich!
De uitspraken van Louis van Gaal in 'steenkolen Engels'
worden hilarisch gevonden. Hij komt ermee weg want zijn
kwaliteit is bewezen en niet afhankelijk van zijn taalgebruik.

Maar hoe Ís datvoor jou of in jouw bedrijf?
Fryslán verdient het meeste aan Duits.sprekende gasten
uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en aangrenzende
gebieden, Na HBS- en HBO-Duits, heb ik in 22 jaar als
ondernemer eryaren dat taalvaardigheid een succesfactor
voor je bedrijf is. Het is een deel van je 'visitekaaÉje'en
zelfs bepalend voor het aantal terugkomende klanten.

Wiljijbeter scoren dan je concurrent?
lk kan je daarbij helpen. Mijn aanpak is doeltreffend maat.
werk, Niet eerst moeilijke grammatica. Gewoon praten
over wat jij belangrijk vindt. Woordenkennis en uitspraak
staan daarbij voorop, Duits is lastiger dan het lijkt.
lk kan helpen bij Duits gericht op: winkelverkoop,
bediening in restaurants, watersport werk, vaarinstructie,
handel, telefoongesprekken of de voorbereiding op je
eigen vakantie!

Kosten: privé 1 uur (op mijn locatie)€ 35,.
(op jouw locatie)€ 40,- + € 0,25 / km.
Groepen of bedrijven kan ik ook helpen,
Kosten daarvan op aanvraag.

Bel: 06 53 73 58 62 of mail: f.bensdorp@online.nl
Adres: Ylostinslaan 1.51 lJlst,
3 min. van station, parkeren voor de deur.

o Bibliothek Mor en Feon: elke werkdog

gmpend (9.30-1 2.00/l 4.30- I 7.00 uurl

. KofÍie in het Grond Cob en ef<es krontsie

. Dinsdog restourontdog

. Dogbesteding

. Zorg bii u thuis

. Leuke octiyileiten en cunusonboq

. Verroer nodig? Bel de Belbusl

. Mooltiiden: diepwiesmooltiidm oÍ rcm
bii u lhuis gebrocht

. Nii Ylostins: zelfstondig wonen in m
veilige wonomgeving, zonder indicotie.

Komt u gewoon longs!

Of bel voor meer informqtie:

05r 5 5Zr 900

www.zoïg g Íoeptel Íens.n I

Zofggíoep Tel:ens h€ft vestiginger
in Blauwhuis, Bolsward. Franeker,

Heeg, Makkum, Oentsjerk, Sn€k,
Tzum, Wêidum, W,tmarsum.

Wommels, Workum en lJlst.
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