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Sinds enkele weken ligt er een nieuwe aanlegsteiger van de
MaÍekrite in de Geeuw langs het Sneekerpad. De verderop
gelegen oude steiger, die inmiddels is verwijderd, had geen
walverbinding en was aan vervanging toe.

0p verzoek van de gemeente Wymbritseradiel is de nieuwe steiger
dichter bij lJlst geplaatst. Bovendien heeft deze een walver-
binding met het SneekeÍpad gekregen. De gemeente Wlnn-
britseradiel, het Buto Plattelandsprojecten, de organisatie die de
kleine molen op industrieterrein de Hemrnen bii Sneek beheert
en de Stichting Houtzaagmolen De Rat zijn nameLjk voornemens
de kleine spinnenkopmolen van Sneek te vemlaatsen naar een
locatíe langs het Sneekeryad te IJtst. Naar verwachtinq zal deze
molen medio 2011 verylaatst zijn. Bij de nieuwe molÀ zal een
informatiebord geplaatst worden. DooÍbeide molens bii elkaarte
plaatsen, ontstaat een interessante combinatie voor recreanten/
toeÍisten. Door de steigers van De MarrekÍite te verplaatsen naar
de nieuwe locatie van de molen en deze uit te breiden met een
walverbinding kan dewensvan de gemeente Wymbritseradiel om
zoveel mogelijk bezoekers te trekken naaÍ deze locatie in ver-
vulling gaan. De Marrekrite heeft het geld dat geÍeserveeld was
voor devewanging van de bestaande steiger, aangewendvoor de
nieuwe steiger. Daarnaast subsidiëren de gemeente Wlrmbritse-
radiel en de Provincie Fryslán. De steigeÍs zijn samengesteld uit
palen van inlands hout ondeÍ water en net onder, rond en boven
de watertijn uit gerecycled kunststofvan Lankhorst. 0p deze wijze
worden duurzamere steigers gerealiseerd, die veel langer mee-
gaan dan de steigers van inlands hout. Bovendien is minder
inspectie noodzakelijk en zijn ze veitigeÍ. Door deze constÍuctie
i.s het dus niet noodzakelijk hardhout te gebruiken. Ook de
jaadijkse kosten voor afschrijving, reservering en onderhoud zijn
lager dan bij (hard)houten steigers, waardool meerdere doelen
worden qediend.

Sinterktaasintocht lJtst

0p zaterdag 20 novembeÍ a.s. zullen Sinterklaas en zijn Pieten
weermetzijn boot, de JohannaJacoba, aankomen in IJIst. Hij zal
om ongeveer 14.00 uur aanmelen aan de kade bij de voormalige
fabriek van Nooitgedagt. Vanaf 13.30 uur speelt het Pietenorkest
van Concordia allerlei Sinterklaasliedjes.

BuÍgemeester Reitsma zal Sinterklaas ook dit jaar weer per-
soonlijkwelkom heten. Sinterklaas begroet eerst de kinderen op
de kade en gaat daarna naar het Mienskipshris, waar het feest
samen met Sinterklaas en zijn Pieten verder g aat voor de kinderen
van gÍoep 1 t/m 4van de basisscholen van lJlst en oosthem.
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De afgelopen maand is het Sneekerpad tussen de brug over de
opvaart bij molen De Rat en de gemeentegrens metSneekvan een
nieuwe laag schelpen voorzien. Medewerkers van de fa. Cnossen
uit Sneek hebben talloze ritten uitgevoerd om vele m3 schelpen
uit te rijden.
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WEEKEND

Eén algemeen
teleÍoonnummer vooÍ avond-,
nacht- en weêkenaldiensten:

(0515) 442244
29 okt. 17,00 - 1 nov. 08.00 uuÍ
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
Tel.0575-442244

5 nov. Í7.0O - 6 nov. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJtst
Tel.0575-442244

6 no% 23.00 - I nov. 8.0O uur
Gietema & van l(apel
Tollewei 113, Heeg
'1e1.0575-442244

12 nov. 17.00 - 15 nw.08.(X) uur
C,H. de Koning
Y-lostinslaan 3,IJlst
Tel.0575-442244

19 nov. 17.@ - 20 nov. 23.00 uur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

20 nov, 23.00 - 22 nov. O&q) uur
E.H.J,M. Drenth
S. SjaeÍdemataan 72, Ulst
TeL.0575-442244

26 nov 17.00 - 29 nov.08.00 uur
J. Homstra
't Oerd 12, Bozum
Tel.0575-442244

3 dec. 17.00 - 6 dec. 08.00
uuÍ
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3,IJlst
Tel. 0575-442244

10 dêc. 17.00 - 11 dec. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S, Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0575-442244

11 dec.23.q}-13 dec. 08.00 uur
Gietema & van Ihpel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

eeq-IJlst-Bozum

Aorwulling en en wij ziging en vo or
tleze rubríek sfiten naaÍ Janna de
BoeL De Tsjalk 14. 8651 AZ Elst,
ol (hetliefst) per e-mail;
janna de boer@home.nl

Seniorengymnastiek
wijdag 14.00 uur Nij Íostins

Biljartvereniging'Ire ICos'
dinsdag vanaf 20.00 uurin het
l4lapen van lJlsf
BiljartveÍeniging'IJlst'
Dinsdag vanaf 19.00 uurin de
Utheme

SenioÍenbitjartctub'Ire Afstoot'
Dinsdag- en donderdag van 13.00-
17.00 uur in Stadsherbeq
'Het Wapen vajr Ëlst'

IiêÍljêpferiening lrryl.ts ê.o.
Tniningsavonden: maandag van
19.00-20.30 uurvanaf 13 jaar;
dinsdag voordejeugdtot 13 jaa!
van 18.30- 19.30 uur

Bouvv- en Soutbond f.N.v.
Sneek/,rtlmbritseradiel
Co[tactpelsoon:
Douwe Heerirga, tel. 531970

Zonnebloem afd. IJlst e,o.
Contactpersoon:
mew. M van Houten tel. 712009

ChÍ. VÍouwenbewêging'Passage'
4e donilerdag van de maand in de
Schaapskooi, 20.00uur
IrrÍot 53 76 22

Schaken dirsdagavond,
in 'Het Wapen van lJlst'

Volleybalver. ACCENI V.O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
volleybal voor dames en heren

Evangelisch€ Cemeentel
Kinderbijbetctub in de Eehof bij de
Mau.riuuskerk, de even weken:
13.30-14.30 uur: groep 1, 2 en 3;
14,30-15.30uur: groep 4 en 5;
15.30-16.30 uur: groep 6, 7 en 8
Info: Lippy Walinga, tel.532662

GlmnastiekveÍeniging Xre Stan-
Í'icsi GW ín de Utheme:
líaandaq 15.30 tot 21.00 uur
Woensdag 9.00tot 10.00 uur en
13.15 tot 19.30 uuÍ
Vdjdag 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
Meer info: www.de stanfties .nl

Vrouwen*oor'It Íoer om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
deÍdagavondv.a. 20.30 uur in de
Stadshefteg 'Het Wapen van lJlsf

KompaenenkooÍ
"t Skip sinder roeí
Repetitie om de veefien dagen op
wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'Het Wapen van lJlsf

Tafeltennis (Sporthal)
Maandag 19.30- 22.30 uuÍ,
zaterdag 9.0G12.00 uur 0eugd)

Badmintonvereniging Flash
Donderdag 18.0G22.30 uur
in De Utlleme

Volksdansen De Yleke Dounserc,
(ouderen) dinsdag var 13.30-
15.00uur in de Schaapskooi

Votleybalvereniging Stánfi es
lÍaandagavond:
van 21.00 tot 22.30 uur
Dinsdagmiddag,/avond:
van 15,30 tot22.30uur
Donderdagrniddag/avond:
van 16.30t0119.00 uuI

Sjoelen
l.{aandag 14.00 uur in Nij Ytostins

Irammen, maandagavond in'Het
Wapen van IJlst'

Jeu de Boules
f,lke dondedag bij het fiedjepter-
rein: apdl t/m augustus: 19.30 -
21.30 uur, september t/m maart:
14.00- 16.00 uur. Info tet.: 532810

Xaatsen
Woensdagavond in De Utherne'

Xlaverjassen
Elke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00uurin De Utherne

JeugdkorDs'Tusken de Noaten'
Vrijdag van 17.0G.18.00 uur in
het Mienskipshis

tluziekkorps'ConcoÍdia'
Repetitie op maandagvan 19.30 -
21 .30 uur in het lÍienskipsh0s

Tafeltennis Maandag van 19.30-
22.30 uur, zaterdagmoÍgen van
9.00-12.00 uul jeugd

IkÍat€ in 'It Mienskipshirs'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uur
Junioren van 18.00 - 19.00 uur
Senioren van 19,00 - 20.30 uur
Donderdag:
Senioren van 19.00 - 20.00 uur
Inl.: F. Rosier 0515-532234

Stipepunt DÍytts, GalamagÍacht 31, 9.30 - 11.30 uur
KlÍn en Knoffelhakke, Stadslaankerk. 20.00 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Muzikale Boppeslach 2010, Concordia, Stadslaankerk
19.30 uur

17 nov. Stipepunt Drylts, GalamagÍacht 31, 9.30 - 11.30 uur
18 nov. Vergadering Stadsbelang lJlst, Het Wapen van lJlst,

20.00 uur
20 nov. Intocht Sinterklaas, 14.00 uur
20 nov. Samen Eten, De Schaapskooi, 17.00 uur
21 nov. open Deurdienst, Nij Ylostins, dhr. Ibo Pheifer uit

IJlst, 19.30 uuÍ
Stipepunt Drytts, Galamagracht 31. 9.30 - 11.30 uur
Passage, Freerk de Printsjeknipper, De Schaapskooi,
20.00 uur
BvPF Vrouwen van Nu, Reiwerslag Sneek-Hongkong,
HetWapen van IJ1st, 20.00 uur
Zelle. StadslaankeÍk, 20.00 uuÍ
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r D.strict sneek polilie

ïelefoon:

Een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galarnagracht 9
8651 !B lJlst
Tel. (0515) 531318
e-mail:
fa j.visser.ijlst@planet.nl

Redactie:
A. Kuipe$
E. Hekman
J. de Boer-ZuideÍhoÍ

0pmaak en druk:
Drukkedj Visser lJlst

Nopij en /of advertentie's
(zo nogeujk diqitaat)
inlevercn tot en met
6 noYember q.s.bij
Boekhandel Visser lJlst

O cosyrisht BoeklandeL /truklerij VÈsêr.
Ni€tl uit dêze nitgav€ nag worden r€treêl,
mudigd door nidrlel van dtuk, fotocopie, *a.
oro! enigêrleiddge wijÉ, andêíworaJga&ile
toestenning van de uitgwer,
De oitgever behoudt ziclzelJ het re.ht boÍ,
zondsvoohJgaed€ k€mjrgqing, ingelsetle
kopij te wijrig€n, in te korten oÍ te weigeÍen.
Ingèzonden ,tukken woÍd€n geplàatst buiten
verd$lorilelijknêid van de redàctie.

3

03 nov.
06 nov.
10 nov.
13 nov.

24 \ov.
25 nov.

25 nov.

27 I]^ov.



"Morgen Peke." "Morgen man-
nen."'ïog nieuws Peke?" "Nou
nieuws, nieuws. Ik heb rne wel
afgevraagd waarom de tichtjes-
avond niet doorging. Een paar
kennissen waren hier vorig jaar
geweest op die lichtjesavond en
die vonden dat zo prachtig
mooi. Die hadden hun vakantie
zo gepland dat ze met de boot
ditjaarweer om dezeUde tijd in
IJlst lagen. Maar het feest ging
niêt door. Ze begrepen er dan
ook niets van." "!Vij ook niet
Peke", gaat het vanaf de bank.
"Ja", ging Peke verder, "ik heb
geprobeerd om er achter te ko-
men wat er nu precies aan de
hand was. Er waren wat jonge
mensen die het niveau wat te
laag vonden en die wouden er
een muzikale avond met con-
certen en kamermuziek van
maken. 0ké, zeiden de gidsen
van de stadswandelaars, jullie
krijgen van ons alle medeweÍ-
king. Ja, zeiden ze, wij zullen
IJlst wel eens op de muzikale
kaart zetten. MaaÍ op debeÉ'us-
te avond niets, niets en nog
eens niets."'3a Peke", ging het
vanaf de bank, "het zijn vaak
van die hoogvliegeÍs. Een grote
mond, maat als het er op aan
komt zie je ze niet." "Zo is het
jongens. Ik hoop dat de oude
club het volgend jaar weer za1

oppakken." "Zit daar maaÍ niet
over in Peke, dat zal zeker
qebeuren." "Hoi mannen.""Hoi
Peke."

Verhatenwedstrijd
bibtiotheken
SÍdwest Fryslán

De bibliotheken in Sídwest
Fryslán organiseÍen een va-
kaniieve rh ale nwe dstrij d.
Iedereen, leden en niet-le-
den, jong en oud, woonachtig
in de regio ofniet, mag één of
meerdere verhalen en gedich-
ten insturen over de zomer.
reizen en vakantie. De schrij-
vers rnaken kans orn hun ver-
haal volgend jaaÍ teÍug te
zien in boekvorrn. Een vak-
kundige jury zoekt namelijk
uit alle inzendingen de beste
verhalen en gedichten en
brengt die volgendjaar uit in
een verhalenbundel.

Het blijkt dat, waarschijnlijk
mede door de slechte nazomeÍ,
iedereen graag nog eens terug-
denlt aan de beleefde zomerse
avonturen. De verhalen over
reizen naar Australië, China,
Portugal en Italië stromen in-
middels binnen bij de bibli-
otheek. Dat het niet alleen ver,
maar ook dichtbij pimavertoe-
ven is, blijkt uit de verhalen
over een dagje Bolsward en een
fietstocht rondom het IJsseI-
meer en uit het gedicht waarin
een ode wordt gebracht aan het
strand van Makkum. Thrillers,
romantisch werk, Friese tekstên
en ook verhalen voor en door
kinderen behoren inmi.ddels tot
de inzendingen. Verhalen en
gedichten, fictie en non-fictie,
in het Fries of Nederlands van
maximaal 1500 woorden kun-
nen nog tot 1 november inge-
stuurd worden naar verhalen
@bsv'rf.nl. Daama gaat de jury
aan de slag en volgend jaar,
voor de zomer, brengt de bibli-
otheek de verhalenbundel uit.

Alle auteurs krijgen een bewijs-
exemplaar toegestuurd en de
bundels zijn te zijner tijd voor
een kleine vergoeding verkrijg-
baar in de negen bibUotheken
in SÍdwest Fryslen. Nu dus
terugblikken op een heerlijke
vakantie en volgend jaar de
zomerse verhalen mee in de
koffer.

We gaan weer 'samen eten' en
wel op 20 novernber a.s. vanaf
1 7.00 uur, de volgende zaterdag
is 18 decernber.
Plaats: de Schaapskooi bij de
Stadslaankerk.
De vaste gasten zijn bekend.
Bent u verhinderd of wilt u ook
eens mee eten, geef het dan
even door aan één van onder-
staande adressen:
G. Bouma, tel. 06 53 84 93 61 of
S. SchilstÍa, tel. 53 29 30.
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Prijzenslag vooÍ Kyokushin Karate lJlst
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Zaterdag 25 septemberjl. heeft Kyokushin Karate lJlst maar Liefst
5 prijzen gewonnen tijdens de 0ldehove Cup te Leeuwarden. Als
debuterende sportschool waren 6 jeugdleden en 2 senioren
afgevaardigd om de eer van lJlst te verdedigen. In een sterk
deelnemersveld, met ruim 100 deelnemers uit heel Nederland, wist
debuterend karateka Tim van der Hout op indrukwekkende wijze
beslag te leggen op de 1e plaats. Eveneens debuterend karateka
KaÍst BeÍkenbosch wist met geslaagde stoot- en tapcombinaties
de 3e plaats te bemachtigen in poule A. Thomas Rosier denderde
als een stoomtrein over zijn tegenstanders heen en verovelde na
een spannende finalede 2e plaats in poule D. Robin Vereecken wist
zich inzijn poule goed staandete houden en veroverde de 2e plaats
in poule B. Bij de senioren wist Rudy Fijlstra na 3 spijkerharde
rondes beslag teleggen op de 3e plaats na winst op Casperlerwerda
van sportschool lryoku. Al met al een prima resultaat voor de
sportschoolvan sensei Fokke Rosier, die hiermee Kyokushin Karate
IJlst op de kaart rran Nederland heeft gezet.
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Masterptan
ruimtetijke kwaliteit
IJlst Houtstad

Maandag 18 oktoberjl. vond in
de Stadslaankerk de presentatie
ptaats van het masterplan ruim-
teUjke kwaliteit iJlst houtstad.
Na de pÍesentatie was er gele-
genheid wagen te stellen c.q.
opmerkingen te maken, van
welke gelegenheid royaal ge-
bruik werd gemaakt. De ge-
maakte opmeÍkingen en de
schriftelijke Íeacties worden
binnenkort verwerkt, waarna
het plan in november aan de
gemeenteraad ter vaststelling
wordt aangeboden. Dit master-
plan heeft betrekking op de ge-
hele kern lJlst inclusief Nijezijt
en de recreatieve Íoutes in het
gebied rondom de stad. In het
plan wordt een aralyse gemaakt
van het lJlst van nu, waarbij
niet alleen de knelpunten wor-
den benoemd, maarookdekan-
sen. Het plan voor de stadskern
is opgedeeld in een viertal 9e-
bieden, dat aandacht waagt,
namelijk het gebied rond de
halteplaats van de trein, het
centrumgebied rond de brug,

met molen De Rat en de ijsbaan
met directe omgeving. Ook de
verbindende routes krijgen de
nodige aandacht, opdat deze
gebieden met elkaar worden
verbonden. 0ok mogelljke wan-
delroutes en vaaroutes voor de
kleine recreatievaart worden in
beeld gebracht. Ên dit alles
wordt gevat onder het thema
IJlst Houtstad. Uiteraard waagt
de uitwerking van dit plan nog
de nodige tijd en aandacht.
Bovendien zijn met realisatie
van de diverse planonderdelen
de nodige investeringen ge-
moeid, reden waarom denodige
faseringen in de uitvoering zijn
aangebÍacht. Voor een aanpak
op korte termijn is ca. €
700.000,00 beschikbaar. De
overige maatregel.en zullen de
komende jaren in uitvoering
kunnen komen. waarbij ook
particulier initiatief wordt ver-
wacht. In een volgend Kyp-
mantsje kunt u meer lezen over
qrL rLLoèLcrProrr.



f De stach om Drylts

Zondagmiddag 26 septembeÍ jl
vond voor de tweede keer het
zeilfestijn "de Slach om Drylts"
plaats. Wat een mooie rustige
zeilwedstrijd had moeten wor-
den is uitgemond in een bloed-
fanatieke boom- en peddelwed-
stÍijd met alle gevolgen van
dien. De organisatie had voor de

zeilers een wedstrijd via de Wy-
meÉs nàar deweinsleat in pet-
to. De start was in het Wapen
van lJlst. 25 polyvalken van het
watersportbeddjf 0ttenhome
uit Heeg lagen aan de Eegracht
klaar, om door de teams be-
mand te worden. Er werd in
twee groepen gevaren. Eén

deelnemer van het team moest
de z.g. caféstart maken, dus
rennend naar zijn boot, en ver-
volgens starten. Er waren zelfs
deelnemers die zo haastig wa-
ren dat ze hun boot voorbij
vlogen en alsnog achterbleven.
Na enig duw- en trekwerk ging
de vloot Íichting Nijesyl, ho-
pend op wind. De windgoden
lieten hetafweten, dus moester
totdefinish geboomd en geped-
deld worden. In groep 1 was
team Nije Sylboat de snelste, 2

en 3 waren team I{.0.S en team
de Hurricane. De snelsten in
gÍoep 2 waÍen 1. Team Zeven-
ster. 2. team Sloiser, 3. team
Pakjesboot, Wind was er nog
steeds niet, dus besloot dewed-
strijdcomrnissie de 2e wed-strijd
te annuleren en werd er be-
gonnen met wedstÍijd 3. Nu
moesten de deelnemers via het
Zouw en de Oostelijke Dijgracht
weeÍ terug naar lJlst. De finish
was tussen de Popmawal en de
Geeuwkade. Ondanks het feit,
dat er geen wind was, waren er
schippers die te haastig waren.
te woeg starten of de baan ei-
genhandig korter maakten, wat
de wedstrij dcommissie niet ont-
ging, en dus tot diskwalificatie
leidde. De uitslag van de tweede
wedstrijd was:
6

Groep 1.
1e team P.T.W., 2e team Nije
Sylboat, 3e team M.0.S.
GÍoep 2.

1e team Pakjesboot, 2e. Team
ZevensteÍ. 3. Team Rooie Oortjes.
Het was vooÍ alle deelnemeÍs
een geweldige prestatie om na
bijna een hele middag van bo-
men en peddelen weer in lJlst
te finishen. Foto's van hun pre-
staties kunnen ze op dewebsi.te
van het "lvapen van IJlst"terug
vinden. Na het afmeÍen en op-
ruimen van de boten vond de
gezellige prijsuitreiking met
een wedstrijdverslag van onze
eigen Klaas Jansma, alias Joc-
hum deVries, in hetWapen van
IJlst plaats. Tijdens de prijs-
uitreiking werd er nog aandacht
besteed aan hetteam "wat rom-
te graag" voor het keurig ach-
terlaten van de boot. De wis-
selbeker werd ex equo gewon-
nen doorteam Nije Sylboat (Eke
de Jong, Wietske Schraa en
Jeroen de Vos) en Team Zeven-
ster (Lolkje en Hans v.d. Zee en
Jan v.d, Woude)
Uitslag over beide wedstrijden:
Groep 1

1e. team Nije Sytboat met kapi-
tein Eke de Jong
2e. team M.O.S. met kapitein
Mink Gerlofs
3e. team P.T.W. met kapitein
Piet ten Woude
Groep 2
1e. team Zevenster met kapitein
Hans v.d. Zee
2e. team Pakjes boot met kapi-
tein Raymond Rypma
3e. team Sloiser met kapitein
Jacco Greydanus
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Passage
Christelijk-Maatschappelijke
Vrouwenbeweging

0p 23 septenbeÍj.1.loramen we
voor het eeÍst na de zomerva-
kantie weer bijeen in de
Schaapskooi. Mevr. Roskam
heette ons alien hartelijk
welkom en in het bijzonder de
heeÍ v.d. Mei uit Wijnjewoude,
die deze avond zal vertellen
oveÍ Comelis Jetses.
Na opening, gebed en het zin-
gen van "Wat de toekonst bren-
gen moge", kreeg de heer v.d.
Mei het woord. Hij begon met het
spelen op de mondharmonica.
Heelverrassend.

Daarna vertelde hij met behulp
van dia's, oveÍ het werk en
leven van Cornelis Jetses. De

illustraties uit de kinderbijbel
van Anne de Vries, de teke-
ningen van 0t en Sien, de boe-
ken o.a. van "Afkes tiental" en
het leven destijds, de hele grote
verschillen tussen arm en rijk.
Het was heel herkenbaar. We

hebben ook noq een paarUedjes
gezongen met begeleiding van
de mondharmonica, Na afloop
bedankte mew. Roskam de heer
v.d.Mei voor zijn geweldige
optreden en wenste allen wel
thuis.
De volgende bijeenkomst is 28
oktober a.s. Dan veÍtelt iemand

Nieuwsflits

van Stichting "Drylts oer de
Grins" over één of meerdere
projecten van de Stichting.
Hebt U belangstelliag? Bel ge-
rust mew. Poelstra tet. 531622Stipepunt l!rytts

Oproep aan alle wijwittigersorganisaties: rnaak u bekend!
De samenleving draait voor een heel groot deel op wdwilligers en
hun organisaties. In Nederland zijn er ongeveer 5.6 miljoen
wijwilligers actief. Tegenwoordig komt er veel op wijwilligers-
organisaties aÍ, van regelgeving, verzekeringen tot het aanwagen
van subsidie. Ook is het soms lastig om nieuwe wijwilligers te
wewen. Het Stipepunt Drylts ondeÍstêunt de wijwilligersorga-
nisaties in Wymbritseradiel, beantwoordt wagen en geeft advies
op het gebied van wijwillgerswerk. VrijwilUgersorganisaties uit
de gemeente kunnen zich bij hetStipepunt Drylts inschrijven. De
organisaties ontvangen dan automatisch de digitale nieuwsbrief
over vrijwilligerswerk. Daarnaast kunnen wijwilligersorgani-
saties vacatures op het gebied van wijwilligerswerk aanleveren.
HetStipepunt Drylts houdt op www.stipepunt.nl een overzichtbij
van alle vacatures in de gemeente en zoekt actief met de organi-
satie mee naar nieuwe wijwilligers. Het Stipepunt Dry1ts brengt
dus waag en aanbodbij elkaar, waarna de wijwilligersorganisatie
en wijwilliger zelf beslissen ofze naeen kennismaking teweden
zijn met de match.
In mei 2010 hebben alte wijwiltigersorganisaties via de gemeente
Wymbritseradiel infoÍmatie ontvangen oveÍ het Stipêpunt Drylts.
organisaties konden zich inschrijven en vacatures aanmelden.
Dit kan nog steeds, ook als men alleen de nieuwsbrief wil ontvang-
en. FoÍmuUeÍen kwijt? Inschrijven kan ook via de vacaturebank
op www.stipepunt.nl of neem contact op methetStipepunt Drylts.
Het Stipepunt is geopend op de woensdagochtendvan 9.30 -11.30
uur (Galamagracht 31, IJlst) en telefonisch bereikbaar op maan-
dag- en wijdagochtend van 9.30-11.30 uur (06-10264969) of
anders via e-mail ( drylts@stipepunt,nl).

Geïnteresseerd in wijwil-
ligerswerk?
Den}:t u er wel eens over na
om wijwilligerswerk te gaan
doen? Maar u weet eigenUjk
niet zo goed wat vooÍ weÍk er
allemaal mogeUjk is of wie u
moet benaderen? Dan kunt

u vrijbUjvend contact opnemen met het Stipepunt Drylts. U gaat
dan samen met de Stipepuntmedewerker kijken wat er allemaal
voor vrijwilUgerswerk is en wetk wijwiiligerswerk bij u past. U kan
natuurtijk ook de vacaturebank op www.stipepunt.nl raadplegen.



De Top 10

boeken
óók bij

Boekhandel Visser,
Galamagracht 9.

tet.531318

Afscheidsboek
gêmêente Wymbritseradiel

Donderdagavond 21 olrtober jl.
werd in het gemêèntehuis te
IJlst het boek "Wêr is i.t len sa
wiid", wat bleef en veranderde
in Wymbritseradiel, gepresen-
teeÍd. Met dit boek wordt
afscheid genomen van de
huidige gemeente Wyrnbritse-
radiel, die per 1 januari a.s.
immers opgaat in de nieuwe,
grote Zuidwest Frieslandge-
meente. In het boek wordt de
geschiedenis beschreven van
WymbÍitsêradiel van 1984 tot
2011. Het is een pÍachtig boek
met vele kleurenfotot, waarin
mensen van lJlsten alle dorpen
van de gemeente een plekje
hebben gekregen. Maar er is
nog zoveel meerl Het boek is
voor inwoners van de gemeente
Wymbritseradiel te verkrij gen
voor € 1,00 bij de stads- en
dorpsbelangen. Voor lJlst is het
boek verkrijgbaar bij Stadsbe-
lang IJlst, af te halen op het
kantoorvan de secÍetaÍis van
Stadsbelang, Klaasjan Kupe-
rusvan Kuperus Heeringa Ma-
kelaaÍs aan de Geeuwkade 4.
De openingstijden van het
kantoor zijn van maandag tot
en metrÍijdag van 09.00-12.30
uur en van 13.30-17.00 uur.
Per huishouden is 1 boek ver-
krijgbaar. Meerdere exempla-
ren kunnen worden gekocht
voor€ 22.00 oer boek.

ï
rll

Zaterilagarcnilvoorstellingen ín de
Stadslaankerk

6 nwember a.s. om 20:OO uur:

KlÍn en
Knoffelhakke

Yn it lytse doarpke Prottelstum, earne Jm
Fryslàn, stiet de boel op 'e kop! De pleatslike feestkommisje fiert
harren 15-jierrige jubileum en dat moat in hiel grut feest wurde!
Mar de tariedingen geane net sa soe-pel. De iene wo1 dit en de
oare wol dat, wol as gjin flachjes, feestpeallen as fersiering 1m'e
tÍn. Kin dat net ris oars? It is ek hast alle kearen itselde, En dan
altyd en ivich dat smoarge jild, Lokkich nimme Joop & Joop, fan
it recycling bedriuw mei deselde namme, de sponsoring fan it
feest op harren. Mar oft dit wol sa'n lokkige kar is.".
Ik mei ditfleurige programma wolle KtÉn & Knoffelhakke derwer
in heatwize sjo fan meitsje. Dat dit Íêst slagje sil, dochtwot b[ken
Ít it grut tal oanfÍagen foar dit duo Ét it noarden fan Fryslàn. Al
15jier soaÍgje KlÍn & Knoffelhakke foar in protte fleurigejÊnen.
Dy 15 jieÍ hat mei ynspireare ta dit feestlike seisde programma!
It duo K[Ín en Knoffelhakke bestiet Étde spilers Broer Douma en
Hendrik van der Heide Ít Hantum. S0nt 1994 binne se op'n paad
mei harren jinsfoljende programma's en dat slacht oan, want
KlÍn en Knoffeihakke binne alle wiken wo1 earne op in poadium
te finen. Sa stadichoan komt it duo troch hiel Frys1àn en oeral is
it fleurich en geselUch! De programma's fan KIÍn en Knoffelhakke
litte haÍren it beste omskriuwe as \rpkeskabaret, wêryn it pubM
ek net fergetten wurdt. KlÉn en Knoffelhakke besy$e der in sjo
fol mei nuveretypkes en fujemde foarfallen fan te meitsjen. Al dy
frjemde figels ha op ien of oare wize te krijen mei in nuver-
aardich ferhaal, in reade tried, dy't KlÍn en Knoffelhakke altyd
yn harren foarstelling besykje te stopjen. It duo hat eins mar
ienien doel: de minsken in noflike jrin besoargjel

Toegangskaarten a € 8,00 verkrijgbaar bij Boekhandel Visser in
IJlst. Er is slechts een beperkt aantàl kaart-
en beschikbaar; vol is vol.

27 no1lember a.s. om 20:O0 uur:
Het toneelstuk ZELLE heeft een lange
aanloop gehad. Freark Sminkliep aljaren
met het idee Íond. Met Beam Bilker is hij
tweejaar lang mensen gaan interviewen,
die daadwerkelijk ds. Zelle in directe lijn hebben meegemaalit.
Deze interviews, het boek van Willem van derVeen over ds. Zelle
en de eigen ervaringen van lreark Smink over die kerketijke
periode vormden de basis van het toneelstuk ZELLE. Xen
toneelstuk dat uiteindelijk door de acteur Smink zelf geschreven
is. DitwoÍdt een bij zondere voorstellirg, op locatie. Ds. Zelle heeft
namelijk gepreeliÍ in de Stadslaankerk.
DÊrnny Zelle: ia fanatyk sporteÍ, in Spartaansk libjende man, in man
dy't him tÍoch net ien twinge liet, fiere famylje fan Mata Hari. Zelle
libbe fan 1907 oant 1983. Hy is berne yn Ljouwert en dêÍ ek stoam.
Hy wie sànjier dtmnyyn Rockanje, DêrfoaÍ en dêrneipreke hy oeÍal
dêr't er mar frege waard; somswol fiif kear op in snein. Simmers 1m
'e koarte broek derhinne. In echte preektiger. 0p de preekstoel
gÍoeide eÍ ít ta in tongerjende preker oer hel en ferdommenis. De

tsjerken sieten gr6tÍol.
ZXLLE is in foarstetling oer in aparte drimny. Mar ek in foar-
stelling oer Freark Smink, dy'tyn de hÊd fan dizze Zelle krfipt en
witte wol wat dizze dtmny hjoed de dei noch te sizzen hat. Hy
wurdt dêrby muzikaal stipe troch Hoite Pruitsma. De regie is 1m
hannen fan Hans Man in'tveld.
ToegangskaaÍen à € 15,00 verkrijgbaar bij Boekhandel Visser in
IJlst. EÍis slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar; vol is vol.

F.<!l FEENSTR'\ÉtJlJlt trlsr

. bloemen en planten

. bruids- en graí\,verk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen te rnaken heeft.

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

CeÍÍ. Diabetische voet
Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

,;' tlt:rti o ilÍ rói,k a a t
(;itaar, bas en zangl€s zonder

notenschrift
,\llÈ rpfafilluur. giiirr!'n cn

bassco aan\\ cztg
I)c l sialk 17. l.llst

Ilcl: 06-l4t)16 I c)5i (]5 I 5-532772
Ook roor opname.

teksten, muziek,
llegeleidings cd's

Shiatsu, Voetrêí€xthêrápie,
Familie opstellingen

SkeMald 13, 86í8 NÉ OOSTHEII
0515-532551 I 06 - 30942112

www.hêdwigyde|na nl
inío@hedwigydema.nl
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Uw kapster aan huis
Voot jong en oud

Gerda de ïono



Keatsferiening
'Nije Moed'- Drylts
90jier yn 2011

Dat eÍ al geruime tijd in lJlst
gekaatst wordt is bij een hoop
mensen wel bekend. Maar dat
de vereniging in april 1921 al
werd opgericht niet. Het kaat-
sen in IJlst heeft in de afge-
lopen 90 jaar vele downs be-
leefd en ook vele ups. Dus vol-
gend jaar. 2011, is het feest bij
de kaatsvereniging. Dit willen
we dan ookvieren met deleden
en ook met oud-leden. Vandaar
dat we via het Kypmantsje en
onzê website g4ggéycllqellll
u op de hoogte houden v'tat voor
activiteiten eÍ volgend seizoen
gaan plaats vinden.
Verder willen we proberen de
historie van de vereniging in
beeld te krijgen. We hebben
natuurli.jk nog wel het een en
ander op papier, en oude notu-
lenboeken. Ook hebben we veel
informatie gevonden op het
digitaal archief van de Leeu-
vràrder Courant. Maar van be-
paalde jaren kunnen we hele-
maal niets vinden. Het kan ook
best zijn dat het kaatsen in lJlst
in die periode helemaal op zijn
"gat" 1ag maar daar zouden we
gÍaag achter komen. Bij deze
ook dan een oproep aan men-
sen die dingen weten uit die
periodes of die nog andere
zaken hebben zoals oude wed-
strijdlijsten of krantenknip-
sels. D at mag van alle j aartallen
zijn. Wij willen graag metjullie
daarover in contact komen.
0ver de volgende jaartallen is
niets bekend bij het bestuur:
1931 tot en met 1936, 1957 en

1961 tot en met 1972.

Kulturele Ried
Wymbritseradiel

www.kuttuÍeteried.nl

Programma
2010-2011

De Kulturele Ried Wymbritse-
radiel organiseert het komende
winterseizoen weeÍ een grote
verscheidenheid aan vooÍstel-
lingen voor kinderen en vol-
wassenen in diverse plaatsen in
de gemeente. Een greep uit de

agenda:
8

Zondag 74 november 2010
Aanvang 15.00 uur, Gaastmeer,
Pieltsj erke, J. J elles Ilofshjitte 14

Toegang € 7.50 (incl. koffie of
thee)
Tet Rozendal sjongt arlene
Dietrich "Snein yn 'e Gaastmal'
Tet zingt en presenteert oP

overtuigende wijze het fraaie
Íepertoire van Marlene Dietrich.
Tegen de achtergrond van het
decadente Berlijn van weleer
vertolkt Rozendal de Dietrich
eveÍgreens. Ze doet dit echter
op een geheel eigen en eigen-
tijdse wijze.

Zaterilag 29 ianuari 2011
Aanvang 20.00 uur, Folsgare,
dorpshuis Yn 'e Lijte
Toegang €10,00
Bl,auprint en Kealkonten (Fries)
Sneue mantsjes yn gniisspegel.
Toanielselskip Probe spilet
Blauprint & Kealkonten fan Het
Volk. 0orspronkeli.jk: Kaaljak-
kers en Blauwdruk

Woensilag 23 tebruari 2O77

Aanvang 14.00 uur, Scharne-
goutum, MFC Elim
Toegang € 5,00,

"Renske wol stoer wê2e",
Kindewoorstelling
Xen muzikale poppentheater-
voorstelling door KindertheateÍ
Knnkkel (Irysk)

(ijk voor het voliedige pro-

9ramma op:
www. kultureleried. nl

rijdetijke
overkapping
op erf moten De Rat

Zoals u ongetwijfeld zult weten,
wordt gedurende de zomerperi-
odes 2010 en 2011 in opdracht
van de Stichting Houten Bok
IJlst gewerkt aan de bouw van
een houten bok op het erf van
houtzaagmolen De Rat. Ten be-
hoeve van de bok is op het
oostelijke deel.van het molenerf
een tijdelijke overkapping ge-
plaatst. 0p dezê wijze kunnen
debouwers onder alle weersom-
standigheden voortbouwen aan
deze boot. De bok zal uiterlijk 1

oktober 2011 gereed zijn, waar-
na de tijdelijke overkapping
verwijderd zal worden.
Uiterlijk eind december 2011
zal het molenerf weer in zijn
oorspronkelijke staat zijn te-
ruggebracht.

Donderdag 30 september zullen
de leerlingen van groep acht
van 0BS de Koggezich hun hele
leven nog herinneren. Wat
ogenschijnlijk een notmale
schooldag zou worden, kreeg
ineens een totaal ander karak-
ter. Groepsleerkracht Bert van
derWerfkon de lesmetioden in
de la laten en kreeg die dag een
coachende en begeleidende taak
bij de opnamenvooÍ Z@ppsport
van de TR0S. "0ok niet veÍkeerd
in mijn carrière", moet de bo-
venbouwdocent gedacht heb-
ben en die dus op deze wijze
nog een stukje landelijke be-
kendheid meepilit.
Z@ppspoft is een sportief pro-
gÍamma van de TR0S, waarin
aandacht voor andeÍê sporten
centraal staat. Men benaderde
De Kogge om deelte nemen aan
het onderdeel ïhe Battle, waar-
bij driejongens en drie meisjes
uit de hoogste basisgroep strij-
den in een voor hen vaak on-
bekende sport. "We waren blij
veÍÍast met het telefoontje uit
Hilversum", zegt Lodewijk Ried-
horst, die begin september door
de TRoS "wÍeed" gestoord werd
bij zijn diÍectiewerkzaamhe-
den. De keuze voor de lJlsteÍ
basisschool hangt volgens de
diÍecteur samen met het feit dat
men on zoek was naar een
onbekende sport die men gïaag
wil pÍomoten. in Friesland is
het fierljeppen een bekend fe-
nomeen, maar lande[jk gezien
heeft men weinig benulvan wat
de lriezen zoal boven het wateÍ
uitspoken. "In lJlst hebben we
een prachtige professionele
springschans zodat de sportieve
basis er al was. Dat de keuze op
ons viel heeft ongetwijfeld te
maken met onze website die
heel verfrissend is", veÍmoedt
Lodewijk Riedhorst,

Bij Z@ppsport draait het vooÍal
om de kinderen, maar ook Ron
Boszhard en assistente Viviën-
ne schromen niet om in de
cameralens te kijken. De beide
sterÍen kwamen 's morgens om
11.00 uuÍ in een gespreid bedje
toen hun cÍew al het school-
plein had klaargemaakt voor het
eerste onderdeel. "'s Morgens
moest gÍoep 8 eerst steltlopen en
dat viel niet mee", constateerde
Bert van der Werf. Tijdens dit
selediemiddel karamen Jurre
Pruiksma, JoÍan Woltman en
Jeroen Tromp bij dejongens en
Marre Brunt, Fleur Dijkstra en
Marianne KÍam als beste uit de
bus en zij mochten zich opma-
ken voor The Battle. Voordien
werd men door twee professi-
onals nog even klaargestoomd
en na een heftige strijd won het
jongenstrio hetgeen een mooie
trofee opleverde. De grote bekeÍ
is naar Het Gooi gegaan en een
kleiner exemplaar heeft inmid-
dels een prorninente plaats in de
school gekregen.
De opnamen van de verrich-
tingen van De Kogge zullen eind
oktobeÍ woÍden vertoond.



Stadsbelang

Na een heerlijke zomer en een
lekkere vakantie is ook devere-
niging Stadsbelang IJlst weer
volledig van startgegaan. Want
de ontwikkelingen in onze
mooie stad staan niet still En
zoals u weet houden wij strak de
vinger aan de pols bij de ge-
meente. De eerste gesprekken
met het gemeentebestuur heb-
ben alweeÍ plaats gevonden.
l,laaÍ. het wordt hoog tijd dat
we ons nog beter aan u laten
zien. En dat gaan we doen!
0p 18 novêmber organiseren
we onze jaarvergadering, U

bent allen van harte welkom
om 20.00 uur in dê Stads-
herberg van lJlst. Iedereen is
dus welkom, leden en niet-
leden!
Tijdens deze vergadering kunt
u horen waar wij allemaal mee
bezig zijn. En dat is nogal wat.
Maar wat belang rij k is: het gaat
over u allenl Het gaat over uw
stad, uw wijk en over de straat
waar u in woont.
MaaÍ u kÍijgt ook het laatste
nieuws over de gemeentelijke
herindeling. Want vanaf 1 janu-
ari 2011 bestaat d€ gemeente
Wymbritseradiel niet meer en
zijn we met z'n allen onderdeet
van de nieuwe gemeente. Wat
betekent dit vooÍ u, wat gaat eÍ
verandelen?
In ieder geval wordt de rol van
een sterk Stadsbelang erg be-
langrijk. Nog beiangrijker dan
nu reeds het geval is.
Daarcm roepen wij ieilereen
op om onze vergadertng bii te
wonen. Want wij hebben uw
steun noilig!
Bij deze uitgave van het Kyp-
mantsje vindt u een uitnodi-
ging met een agenda voor deze

vergadering.
We hopen u te mogen ont-
moeten. Graag tot 18 november!
Voor meer informatie zie:
www.stadsbelangijlst.nl

vevolg van pagina 1.

Sinterklaasintocht
0p wijdag 5 november gaan de
oudste kindeÍen van de scholen
tussen 18.00 en 19.00 uur weer
langs de huizen om wat lekkers
te verkopen à € 2,00. De op-

Beríchtvan

IJlst

brengst komt volledig ten goede
aan de intocht. De Sinterklaas-
intocht in lJlst wordt mede
mogetijk dankzij de volgende
donteurs ensponsors: Alex Koe-
hoorn, Bakker Technisch be-
drijf, Berco, Bouwkundig Bureau
de Jong, Cees Zijsting techniek,
Christelijke Muziekvereniging
Concordia, De Bemeboel, De
Boer's Bakkerij, De Haas Bloem-
en, De Vries Stukadoors, De
WrotteÍ, DÍukkerij en Boek-
handel Visser. F.H. Baudet. S.
Heeringa, Feenstra Reklame,
Folked de Vries, Free-Balance,
Gebr. Sikma BV. Gerlofsma
Hove-niersbedrijf, Ing. BuÍo
Linek. Jaarsma Grondve[et.
Jakobs Agroklussen, Boutique
Jenny, Kapsalon de Spieghel,
Kerst Koopman BV, 0nder-
houdsbedrijf Huisrnan, Onder-
nemersvereniging lJlst, Poiesz
super-markt ]Jlst, Posthuma
batterijen, Post Woon- en Pro-
jectad-vies BV, Rabobank Sneek
-ZuidwestFriesland. Rosier Tim-
mer- en Onderhoudsbedrijf,
Ski4U, Spijksma, Stadsherberg
"Het wapen van IJlst", Stichting
Johanna Jacoba, Stienstra &
v.d. Wal. Sybren v.d. Zee,
Sijperda en Hardey, Troelstra &
de Vries, Vak Apart, W.P. Spoel-
stra B.V. en Y.D Groeneveld
Hoveniersbedrijf.
Mocht u ook donateur willen
worden. als bedrijf of parti-
culier, dan kunt u uw donatie
overmaken op bankrekening-
nummer 370631676 onder ver-
melding van 'donatie intocht
Sinterklaas'. Indien u de in-
tochtop een andere manier wilt
sponsoren, kunt u contact op-
nemen met Monique van Dam
aalss@kpnplanet.nl of 06 51-
620490.

De Sinterklaascommissie IJl.st,
Hendrik Nauta, Rixt Inia, Margo
Vos, Jelle WÍerda, Petra Post en
Moniquevan Dam.

De weg door Nijesyl

Spelregels :
De weg door Nijesyi is aange-
legd volgens de principes van
Shared Spaces, dit betekent:
gedeelde ruimte.
Dus: Geef elkaar de ruimte.
Het passeenrak.
0p drie plaatsen in de weg zijn
passeervakken aangelegd, om
tegemoet komend verkeer ruim-
te te geven elkaaÍ te passeren.
De vo€tgangers kunnen gewoon
van trottoiï naar trottoiÍ lopen.
Let op ! geef elkaar de mimte
om veilig aan het verkeeÍ deel
te nemen.
In plaats van verkeerstafeis zijn
er in deze vakken snelheids-
remmende verlagingen aange-
bracht.
FiêtseÍs.
Zij kunnen gebruil maken van
de fietsstrook en de weg,
Voetgangêrs.
Zij hebben een prachtig pad dat
doorloopt tot de overgang oveÍ
de Skatting.
Parkeren.
EÍ kan geparkeerd worden op de
stroken die er voor gemaakt
zin.
Ook aan de kant van de weg kan
eventueel geparkeerd worden.
Dus niet parkeren op de pas-
seêrstroken en niet op de
trottoiÍs.
De afronding van de werk-
zaamheden zal in de komende
tijd plaats vinden.

is ktaar! eina's

flw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook 's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www. reinashairservice.nl

Reina Krnes
Nijesyl 60

8651 NC lJlst

,*,ffit
rury

Power Yoga, Pilates,
Yogilates,

lntui'tieve yoga,
Easy FIow yoga

Diverse workshops,
. Chakrayoga

r Leren Masseren
. Drukpu ntmassage

Kijk voor rneer inío op:
www.bo{ymin{center.nl

Bel voor een 6RAï15 proeflesl

Harriet de Bruin
Maaike Diikttra
06-21491407

ha rriet@bodym indcenter. n I

nr
\/

5c ho o n h e idssa lon
Yïino

Ytina Schot
Cfoleskwartief 88

865 r HC ULST
05t5 532907

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraàk

Ile agenda's 2011
zijn binnen

Zeer raime keus bij:
Boekhandel Visser

GalamaoÍacht 9
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GemeenteBetangen
SÍdwest-Fryslán

en ileverkíeàngen

Woensdag 24 novembeÍ 2010
zijn de verkiezingen en op 1
januari 2011 is de nieuwe ge-

meente een feit. ontstaan uit
een fusie van vijf gemeenten in
de Zuidwesthoek,
GemeenteBelangen SÉdwest-
Fryslàn doet mee aan deze
verkiezingen als vernieuwde en
vernieuwende partij. Een echte
paÍtij van, door, voor en met
inwoners van de nieuwe ge-
meente. Dus gewoon het poli-
tieke verlengstuk van alle
plaatselijke belangenvereni-
gingen en groeperingen.
Daawoor wil GemeenteBelan-
gen het plaform zijn en ook als
zodanig optreden.
De leden van GemeenteBelan-
gen SÍdwest-fryslàn zijn een
echte afspiegeling van de be-
volking van de zuidwesthoek
van FÍiesland waartoe ook, zeer
betangrijk, de grotere steden
Sneek en Bolsward behoren!
Nog mooier is het dat Gemeen-
teBelangen SÉdwest-Fryslàn
niet gehinderd wordt door
politieke bevoogding van bo-
venaf. Iets waawan de lande-
Iijke partijen nogal eens last
van hebben, Ook in deze nieu-
we gemeente gaat Gemeente-
Belangen opnieuw een partij
worden waar de traditioneie
partijen niet omheen kunnen
en waar rekening mee gehou-
den moet worden. Zowel in de
raadszaal als in de eigen om-
geving onder de inwoners.
Actief en confronterend als dat
nodig is met veel elan en drive
om de mooiste gemeente van
Nederland te zijn en te blijven.
De samenstelling van de lijst
met beoogde raadsleden staat
voor kwaliteit, ideaUsne, erva-
ring, realisme en voolal vool
een pragmatische opstetling en
aanpak. Een partij voor ieder-
een. waar iedereen zich thuis
kan voelen en die uw steun
meer dan waard is!
In ieders belang!

Meer weten:
www.GemeenteBelang enswF.nl

Marian Vellinga-Beers
Fractievoorzitter GemeenteBe-
langen Bolsward

VefOOedinq andering. Voor u geldt, wilt u in
het komende iaarverzekerd ziin
voor fysiotherapie, zoÍg dan dat
u goed aanvullend verzekerd
bent. Het aantal zittingen fysio-
therapie in de diverse aanwl-
lende pakketten verschilt per
venekeraar. Raadpleeg daarvoor
de polisvoorwaarden van uw
eigen zorgverzekeraar.
Voor eventuele vÍagen kunt u
altijd contad met ons opnemen.

Iysiowymbrits,
tel.0515-531832
inf o @ fysiowymbrits. nl

BvPFVrouwenvanNu

De eerste vergadering van
Vrouwen van Nu afd. IJlst werd
gehouden op 21 september in
stadsheÍberg Het Wapen van
IJlst. Aan het begin van het
seizoen is eï altijd een groot
aantal mededelingen betïef-
fende cursussen. excursies etc.
Er staan o.a. een bezoek aan de
fa, Poiesz in Sneek op het pro-
gramma, een cultureel uitje
naar Leeuwarden en diverse
lezingen. Ook gaat de leesgroep

fysio

gsiotlerapie 2011
Veel mensen maken zichzorgen
over de vergoeding van fysio-
therapie in 2011 vanwege de
aangekondigde bezuinigings-
plannen van het nieuwe kabi-
net, Deze onrust is echter niet
teÍecht, want voor de meeste men-
sen gaat er niets veranderen.
fysiotherapie wordt ook nu al
vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. Dat blijft zo. De

enige uitzondering geldt voor
volwassenen met een specifieke
chronische aandoening (die
vallen onder de zogenoemde
lijst van chronische en lang-
durige aandoeningen van mini-
ster Borst). Bij hen wordt fysio-
therapie na de eerstê I zit-
iingen vergoed uit het basis-
pakket. De eeÍste 9 behande-
lingen moeten zij zelf betalen
ofworden betaald uit hun aan-
vullende verzekering. Het nieu-
we kabinet wil nu voor hen deze

9 zittingen verhogen naar 12 of
1 5 zittingen. Dat is de enige ver-

weer van start. De opgàve vooÍ
de verschillende activiteiten
verloopt soms wat chaotisch
omdat eÍ op de vergaderingen
niet genoeg tijd voor is. Het
bestuur stelt voor de activi-
teiten per email dooÍ te geven

en ook de opgave op die manier
te laten verlopen. Verder wor-
den eÍ twee leden toegevoegd
aan de Culturele Commissie, om
het bestuur wat te ontlasten.
De spreekster van deze avond is
onze plaatsgenote, mevr. Ing,
Ina Panneman, levensmidde-
lentechnoloog en diëtist. Een

tijdlang was voeding een soort
ondergeschoven kindje, maar
tegenwoordig is voeding hot.
Iedereen denkt er wel wat van
te weten en heeft er een mening
over. Zelaatons foto's zienvan
de volte schappen in de super-
markl. Er is volop keuze, maar
het meeste wat je hier ziet be-
hoort niet tot de schijfvan vijf.
Ook die schijf is weer volop in
de belangstelling gekomen.
Lekker en gezond zou de ideale
combinatie zijn, maar de recla-
me stuurt ons vaak in een an-
dere richting. Het gaat van-
avond niet over lijnen, maar wel
over gezonde en evenwichtig e

voeding. Het is belangrijk datje
als consument een bewuste
keuze maakt bij het vullen van
het winkelwagetje. Voeding
moet nut hebben. Soms eet je
uit onbehagen, verdriet of fru-
stratie, maar het is belangrijk
jezelf een doel te stellen. Dat
kan zijn gezondheid, betere
prestaties, een betere conditie
enz. Dan komt er een hele
verhandeling over glucose,
koolhydraten, glymische index
en insuline. Dat kunnen we
eventueel thuis nog eens na-
lezen in de folder die we uit-
gereikt krijgen.Ook zijn erpot-
jes jam en zakjes cacaodrank
waa n targatose is verwer}Í,
een nieuwe suikervewanger.
Ook goed smakende zoutloze
kaas gaat Íond. Ze stipt toch
ook nog even het BIAmed af-
slankprogramma aan, waarmee
ze in haareigen praklijk werkt.
Verder komen o.a. nog aan de
orde het gebrek aan vitamine D
bij ouderen en ons cholesterol-
gehalte. ze besluit haar verhaat
met twee aanbiedingen in haar
pra}:tijk en voor de belangstel-
lenden liqt er nog een aantal
nuttiqe folders en brochures.

Prijsuitreiking boek Flip van Doorn
bij Boekhandel Visser

f
Ë
I

*

Zaterdagmiddag 16 oktober jl was het een drukte van belang bij
Boekhandel Visser.
zup van Doom, schrijver van het boekt '1000 plekken die je met
kínderen in Nederland echt gezíen moet hebben ', zou de naam
bekend maken van de prijswaag ,

In het september-nummeÍ van It Dryltser Kypmantsje' kon je de

vraag beantwoorden: In welkjaar verhuisde houtzaagmolen 'De

Ràt naar lJlst? Het antwoord was: í829, dat hadden 3 jongens goedl

De winnaar van het boek van Flip van Doorn is Niek Bergfeld uit
oosthem. ook voor Jan Pieter Schuurmans en Jarno 0singa uit
IJIst was er als tÍoostprijs een boek, beschikbaar gesteld door
Boekhandel Visser.
0p de foto van links naaÍ Íechts: Jan Pieter Schuurmans, Jarno
0singa, Niek Bergfeld. Achter: Jimme Bergfeld, Flip van Doorn
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Buiten de koop bleven;
Alle lampen met toebehoren, alle vloerzeilen, de haard in de
woonkamer, een fornuis in de bakkerij, alle gordijnen, over-
gordijnen en vitrages met stokken, gamituren en verder toebe-
horen. Het strijkgeld bedÍoeg 2 procent. Provisioneel werd het
ge-veilde toegewezen aan de hoogste inschrijveÍ, Comelis Nauta
Johanneszoon te lJlst voor de som van f 7.568,00.
0p 17 december vond, opnieuw in café A. VeenstÍa, de finale
toewijzing plaats van bakkerij en woning. Voor een koopsomvan
/8.110,00 werd één en andertoegewezen aan de hoogste bieder,
Janfimmer, assistent bij de Belastingen, wonendete Kollum, als
mondeling lasthebber (stroman) van Jelle Johannes Bosma,
vronende te Kollum. De akte werd opgemaakt dooÍ notads
Maseland te Sneek, in tegenwoordigheid van Uiltje Reitsma,
koopman te lJlst en Durk Jaarsma, oproeper te Sneek als getuig en.

Bakkerij Geeuwkade 1 (deerz)

0nlangs hebt u in "It Dryltser Kwmantsje" kunnen lezen over
de vemieuwíng en uitbreiding van bakkertj De Boer, IIet pand
Geeuwkatle 1, wddrtn de bakkeij ís gevestígil, is trouwens aI
ruim een eeuw bakkerij en misschien nog wel langeL Roeloï de
Boer is in het bezitvan aIIe koopaktes van het pandvanaÍ 7903.
De wisseling van eígenaren en d.e condities waarontler het pand
verkochtwerd geven een prachtig tijdbeekl.

Ieddrik KamstÍa uitWestergeest kocht in 1929 woning, balkerij,
voor- en achtererf van bakker Troelstra. In de akte waren enkele
speciale bepaungen en bedingen opgenomen. Een deel van het
erf weÍd b€last m€t een erfdienstbaarheid van waterhalen van één
of twee emmers regenwater peÍ dag uit de regenwaterbak op het
aan Kamstra veÍkochte erf. Deze erfdienstbaarheid zou vervallen
op de dag, waarop het heersende perceel aangesloten zouworden
op de waterleiding. Getuigen bij het passeren det alite waren S.

Wesselius en D. VisseÍ.
Buiten de verkoop bleef een steeg, welke in gebruik was bij
mejufÍïouw WieÍda, en een daaÍbij aansluitend gedeelte van het
achtererf, hetgeen was afgescheiden door een "stek". Deze steeg
met een stulde achtereÍf werd op 15 oktober 1929 aangekocht door
de naast/achter de bakkerij wonende Joltje Nijdam. In een
overeenkomst van 16 oktober 1929 werd dooÍ Kamstra aan Joltje
Ni.jdam ter bede en tot wederopzegging het recht verleend om in
een door Joltje Nijdam onmiddellijk tegen het erf van Kamstra
aan te bouwen hok beneden de door het Burgerlijk Wetboek
aangegeven hoogte van 2 meter 2 lamen te mogen plaatsen. Het
moesten vaste ramen zijn, die nooit geopend mochten worden.
De lengte en de breedte, maar ook de plaatsing van de ramen.
moest in overleg met l(amstla worden bepaald. De Íamen moesten
bovendien voorzien zijn ran "ondoorzichtig" gtas, hetzij matgtas
of een andere soort "ondoozichtbaar" glas. De ramen moesten
bovendÍen op eerste vordering van Kamstra onmiddellijk weer
verwijderd worden.
Kamstra heeft weinig piezier beleefd aan de koop van de bakkerij
met r,/oning, want eind 1930 werd hij failliet verklaard, waarop
hij het pand vertiet en naar LeeuwardenvertÍok. CuratoÍwerd Mr.
Haan te Sneek. 0p 3 december 1930 werden woning, winkel,
bakkerij en inventaris, gelegen aan de Stationsweg, pubtiekelijk
verkocht. De eeÍste zitting werd gehouden in het café van A.
Veenstra te lJlst. De koper van woning en bakkerij moest verplicht
de inventaris oveÍnemen. Dankzij deze veiling is bekend waaÍuit
de inventaris bestond:
*Taartblikjes, eierklopper, ca. 12 speculaasvormen, beschuit-
snijder, beschuitblikken, baktoog, ovenlamp, tobben, 2 asvaten,
deegrollen, zeven, ouesnip, 13 bakplaten, karetje, taartvormen,
heetwaterstoker, 3 aschhaken, twee schotels, een schop en een
ovenwisseÍ. Vast ovemamebedrag / 75,00.
* Een weegschaal met gewichten, chocoladekastje, ca. 11 korven,
ca. 22 taartdozen, 19 tÍommels, 3 beschuittrommels met onder-
stel, 3 gevlochten ijzeren en 2 stenen gebakschalen, toonbank
met marmeren blad en de koperen etalageopstand met glasplaten,
alles te zamen voor Í 150,00.
* De kneed- en mengrnachine in de bakkerij en het kippenhok met
loop op het achtererf, samen vooÍ1100,00.
*,De raamhorren enjaloezieèn vooÍ/ 25,00.

Edsko Hekman (wordt vervolgd)

(Herlkent u deze nog?

Wie wat bewaart, hêeft wat. Voor wijlen de heer Wiggele J" van
derVelde geldt deze uitspraak zeer zeker. Zo had hij ook oude
rekeningen en kwitanties van IJlster bedrijven bewaard, be-
drijven die inmiddels al lang verdwenen zijn of een aan de tijd
aangêpast briefhoofd hebben. Voor de Íedactie van It DryltseÍ
Kypmantsje is deze verzameling reden deze zeer herkenbare
brieftroofden te publiceren. De komende tijd zult u daarom
regelmatig een briefhoofd van een (voormaiig) IJlster bedrijf
kunnen aantÍeffen in dit blad.

,t
Wii bestaan rl iaar' 2'

Om dit te vieren hebben
wij de gehele maand

november
een speciale aanbieding

Knippen € 12,50

da*apt


