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0p veel plaatsen in Wymbritseradiel en dus ook in lJlst vinden
momenteêl (weg)werkzaamheden plaats. De reconstructie van
Nijezijl is afgerond, Oosthem is nog onderhanden. De riolering- en
straatwerkzaamheden in het plan Nijezijl (Ytostinslaan/Sikko
Sjaerdemalaan/Jonker RispenssbaavHarirucnaweg zijn ook vol-
tooid. De Popmawai is deels he6tÍaat, evenals de Eegncht tussen
0verkluizing en Mauritiuskerk. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan het herstnten van het eerste deel van de Galamagradlt.
Door heel lJtst zijn bovendien alle kuilen en gaten gere-pareerd,
zodat lJlst spic en span naar de nieuwe gemeente overgaat.

Warme winteravond
vooÍ de inwoneÍs van lJlst en omgeving
organiseert de Ondernemersnereniging
IJlst weer haar iraditionele WaÍme Win-
teÍayond op tO decanóer a.s. op de over-
kluizing.

Vanaf 19.00 uur bent u allen dan ook van haÍte uitgenodigd om
gezellig samen met elkaaÍ, sfeervol de donkere dagen voor
kerstrnis in te komen luiden op de overkluizing.
De lampjes van de kerstboom zullen om 19.30 uuÍ woÍden
ontstoken dooÍ loco burgemeesteÍ de heer Attema. U kunt gÍatis
een hapje en een (warm)dran$e nuttigen op de overkluizing bij
de kraam van Bakkerij de Boer en de Stadsherberg. Ook staat de
'Samen eten'projectgÍoep êr met een stand heerlijlàeden als j am,
cake, koek, zoetzuur, enz. Te koop voor het goede doel.
De avond wordt muzikaal omlijst door cmv Concordia en het
Kompaenenkoor 't Skip sfinder Roer.
Na het ontsteken van de lichtjes rest ons nog een venassing. Na

afloop van het gebeuren op de overkluizing gaan we ons lekker
opwarmen, met muzikale omtijsting van Jelle Nota op gitaar, in
de Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst' in de speciale Warme
Winteravond ruimte.
Deze avond wordt mede mog elijk gemaalrt door: Bakkerij de Boer,
StadsheÍbeÍg het 'Wapen van lJlsf, cmv Concordia, Kom-
paenenkoor t Skip sÊnder Roer, basisscholen de Kogge en de
Twine, Stienstra & van der Wal, feenstra Reclame lJlst en alle
leden mn de OndernemeÍsvereniging lJlst.
ln verband met de veiligheid van de bezoekers woÍdt de
overkluizing om 18.0O uur voor nerkeer afgezet. Vanaf dat
tijdstip nag het verkeer in beide richtingen wer de Gala-
magracht.
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Minibeurs
in gemeentehuis lJtst

Zaterdag middag 20 novembeÍ
vindt er, in het gem€entehuis
van Wymbritseradiel te IJlst,
een rninibeurs voor 55 jarigen
en ouder plaats onder de naam
"Is Éw toekomst wel senior-
proof? Het is de laatste acti-
viteit voor senioren in de ge-
meente Wymbritseradiel voor
de fusie. De minibeurs staÍt om
13.00 uur en duurt tot 16.30
uur. Wethouder Sietske Kanse-
laaÍ heet u om 13.30 uur wel-
kom. De toegang is gratis, Het
is een toekomst gerichte beurs
omlijst met onder andere
muziek.

U kunt tijdens deze minibeurs
kennis en informatie opdoen

over allerlei inteÍessante on-
derwerpen die bij het ouder
woÍden relevant kunnen zijn en
waar u zich nu at op kunt
voorbereiden. ET zijn testen,
demonstÍaties en veel stands
over uiteenlopende themat
zoals sport en bewegen, edu-
catie op latere teeftijd. hulp-
middelen, gezondheiil, veilig-
heid, wonen, zorg (instelling-
en), gemaksdiensten etc. U
kunt uw ogen, gehoor, even-
wicht laten testen of de rollator
laten checken. Met dezê mini-
beurs komt er ook een eind aan
het project 'IÍalt! U Valí in de
gemeente. 'Halt! U valt' maakt
mensen bewust van de risicot
op valongelukken (biju gebruik
van medicijnen) en biedt mo-
gelijkheden om de kans op een
val te verkleinen. Ook dit pro-
ject komt uitgebreid aan bod.



WEEKEND

Sibrandabuorren

Eén algemeen
telef oonnummeÍ voor avond-,
nacht- ên weêkenddiênsten:

(0515) 442244
20 nov. 23.00-22 nov. 08,00 u.
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
1e1.0575-442244

26 nw t7 .OO-29 nov. 08.00 u.
J. Homsua
't 0erd 12, Bozum
Tel.0575-442244

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

10 dec. 17.00 -11 dec.23.00u.
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Te1.0515-442244

11 dec. 23.00-13 dec. 08.00 u.
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
TeL.0575-442244

17 dec. 17.00-20 dec. 08.00 u.
J.J.M. Jansen
it Lange Ein 46.
Sibrandabuorren
Tel.0575-442244

24 dec.77 .0O-25 dec. 23.(D u.
J. HoÍnsta
't oerd 12, Bozum
Tel.0575-442244

25 dec. 23.00-27 dec. 8.00 u.
C.H, de Koning
Ylostinslaan 3,IJlst
Tel.0575-442244

31 dec. 16.00-t jan. 12.00 u.
J.J.M. Jansen
It Lange Ein 46,
Sibrandabuorren
ïel.0575-442244

1jan. 12.O0-2 jan. 08.00 uur
É.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
IeL.0575-442244

Aawullingen en wíjzigíngen voor
deze rubriek sÍI/rgn nao,Í Janna ile
BoeL DeÍsjdlk 14,86 CZ sí
of (hetlieftt) per e-maft
janna de boer@home.nl

Seniorengymnastiek
donderdag 14.00 uur Nij Ylostins

Biljarwereniging'De xLos'
dinsdag vanaÍ 20,00 uur in het
'l4lapen van lJlst'

BiljartveÍeniging'IJlst'
Dinsdag vanaf 19.00uurin d€
Utherne

Seniorenbiljartclub'De AÍstoot'
Dinsdag- en dondeÍdag van 13.00-
17.00 uur in StadsherbeÍg
'Hetwapenvan lsf
lierljêpfêriêning Drylts e,o.
Training savonden: maandag van
19.00-20.30 uur vanaf 13 jaar;
diNdag voor dejeugd tot 13 jaar
van 18.30- 19,30 uur

Bouw- en Eoutbond f.N.V.
snêek/WymbritseÍadiel
Contactpeïsoon:
Douwe Heednga, tel, 531970

zonnebloem afd. IJlst e.o.
Contactpe$oon:
mevr. M van Houten tel. 712009

chr. vrouwcnbeweging'Passage'
4e donderdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00 uur
lnfoi 53 76 22

Schaken dinsdagavond,
in 'Het Wapen van lJlst'

vollelrbalveí ACCENT v.O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
vollevbal voor dam€s en heren

Evangelische Gemeente:
Kinderbijbelclub in de Eehof bij de
l.,laudtiuskerk, de evên weken:
13.30-14.30uuÍ: groep 1, 2 en 3;
14.30-15.30 uuI: groep 4 en 5;
15.30-16.30 uul: groep 6, 7 en 8
Info: Lippy Watinga, tel. 532662

qrmnastiekveÍeniging De Stàn-
triest Gtm in de Utheme:
Maandag 15.30 tot 21.00 uur
Woensdag 9.00tot 10.00 uur en
13.15 tot 19.30 uur
Vdjdag 15.00 tot 19.00 uur
ZateÍdaq 8.45 tot 12.45 uur
líeer info: wwvy.de stanfries .nl

VrouwenkooÍ'It ÍoeÍ om'
Repeutie om de 14 dagen op don-
derdagavondv.a. 20.30 uur in de
Stadsherberg tlet Wapen van IJlst'

I(ompaênenkoor
"t Skip sÍnder Íoeí
Repetitie om de veertien dagen op
wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'Het Wapen rrdn IJlsí

Tafêttênnis (SpoIthat)
Maandag 19.30- 22.30uuï,
zaterdag 9.00-12.00 uuÍ (teugd)

Badmintonvereniging f lash
Donderdag 18.00-22.30uur
in De Utieme
Votksdansen De Íeke Dounsers,
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi

Volleybalvereniging StenÍries
Maandagavond:
van 21.00 tot 22.30 uu!
Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 22.30 uur
Donderdagrniddag/avond:
van 16.30tot19.00 uur

Sjoelen
Maandag 14.00 uur in Nij Ylostins

Dammên, maandagavond in'Het

Jeu de Boules
Elke dondeldag bij het FiertjepteÍ-
rein: april t/m augustus: 19,30 -
21.30 uur, september t/m maart:
14.00 - 16.00 uur. Info tel.: 532810

lGatsen
Woensdagavond in !e Utleme'

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

Jeugdkorps 'Tuskên dc l{oaten'
Vrijdag van 1 7.0G 18.00 uur in
hetMienskipshis

I,luziekkoÍps'concordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21. 30 uuÍ in het l,Íienskipshtrs

Íafeltenni$ Maandag van 1 9. 30-
22.30 uur in de spofthal

lGrat€ in 'It MienskipshÊs'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uur
Junioren van 18.00 - 19.00uur
Seniorenvan 19.00 - 20.30 uuÍ
Donderdag:
Senioren van 19.00 - 20.00 uur
Inl.: F. Rosier 0515-532234

Geen

PULlTlE.po"a
Frytlàn We[

. Drsrric tne€k politie

Telefoon: 0900-8844

27 nov.
01 dec.
08 dec.
12 dec.

20 nov. Minibeurs vooÍ 50+eÍs.Gemêentehuis , vanaf 13.00 uur
20 nov. Samen eten, Schaapskooi. 1700 uur
21 nov. 0pen Deurdienst, Nij Ylostins, dhr. Ibo Pheifer uit lJlst.

19.30 uuÍ
24 nov. Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur-11.30 uur
25 nov. Passage, lÍeerk de Printsjeknipper, de Schaapskooi,

20.00 uur
25 nov. Vrouwen van Nu, de heerVisser met reiwerslag tÍeinreis

Sneek-Hongkong, 'tWapen van lJlst, 20.00 uur
Toneelstuk Zelle, Stadslaankerk, 20.00 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur-l1,30 uuÍ
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur-11,30 uur
Berrie Lee & The BoogiemasteÍs, Stadsherberg 'Het
WaDen van IJlst'. 16.00 uur

15 dec. Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur-11.30 uur
16 dec. VÍouwen van Nu, kerstavond met wouwenkooÍ'Het roer

om', Mienskipsh0s, 20.00 uuÍ
16 dec. Passage, Advent-KeÍstavond met mew. De Graaf-Labeur,

Stadslaankerk, 20.00 uur
18 dec. SnerttoeÍnooí 2010, De Utherne, 12.30uur
18 dec. Samên eten, Schaapskooi, 17.00 uur
22 dec. Stipepunt Dryl.ts, Galamagracht 31, 9.30 uuÍ-11.30 uur
24 dec. l(eÍstnachtdienst, ds. D. HofstÍa, Mauritiuskerk, 22.00 uur

Een uitgave van:
Dru.kkerij Visser
Galamagracht 9

8651 EB lJlst
Tel. (0515) 5313 18
e-mait:
f a.j.visser.ijlst@planet.nl

Redaqtie:
A. I(uipers
E. Hekman
J. de Boer-zuideÍhof

Oprnaak en druk:
Dmkkedj Visser lJlst

Kopij ery'of adveÍtentiê's
(zo mogelijk digitaal)
inl€veÍên tot en met
4 december a,s. bij
Boekhandel Visser IJlst

O Co!!Íight ,oeknandel /Dtukleíj VtuseÍ.
Niets uit deze uitgàve nag worden verveel-
votrdigd dooi niddêlv.n altllr, íotocopie, s.an
olope sèdei ddeE sija, zonderwo'afsdde
toestenmirg vd dê uitqever.
De uitqeve! behoudt zichz€U hel recht voor,
zondeÍv@ràf gaóde tennisgeving, ingelêveid€
topij te wijngen, in te korten oi tê weigden.
lngezond€n stÍkken &rd€n gellaatst bliten
re!:ntstortieujkhejdvan deredadje,

7



Agenda
Stadsherberg'Het Wapen van lJtst'
Ii{eer info: infoíDwaoenvaniilsl nl of telêfoon 0515 53 13 15

Zondag 12 decernber 2010:

Berry Lee & the Boogiemasters
Het favoriete bandje van Chuck Berry en
JerryLee Lewis! Berry en zijn Boogiemasters
nemenje mee tenrg naar alejaren'50. Dans
de hele middag op klassiekers zoals 'I4lhole

lotta shakin'goinbn'en 'Blue Suede Shoes'.

Kom dus langs voor een onvergetelijk
middagje dampende, swingende Rock&Roll, Entree: € 5,00.
Na afloop Winterbuffet voor € 10,00! Aanvang: 16.00 uur

Vrijdag 31 decernber 2010:

Oudejaarsavond met ???
De afsluiting van hetjaaÍ! Mettussen 18.00uuren 19.00uurl{appy
Hour. lntree: gratis

Zondag 13 fêbruari 2011:

Travelin' band
De Creedence Clearwater Revival Tribute band gaat met nummers
als Proud mary, Bad moon rising en Fortunate son er weeÍ een

super middag/avond van mal<en. Hopelijk woÍdt het net als vorig
jaaÍ weer een groot succes! !l I Aanvang: 16.00 uur

Woensdag 16 februaÍi 2011 om 20.00 uuÍ:
Kroechteater Kredo

De teaterproduksje 'Kredo' is de opfolger fan it
suksesfolle'Katarsis' mei 170 foarstellingen
rÊnom yn 'e provinsje.
Kredo' spilet him ek wer 6f 1m 'e kroech, oan 'e
tape. Ek 'kedo'is skreaun troch keunstner Gerit
Breteler.
De tematyk fan it stik giet oer it hjoeddeiske
platteÉn en de ferhêlding fan de minske dêrta.
Wat binne de konsekwirsjes foar de minsken dy't

dêrwenje? Hoe is de Ênderlinge ferhêlding? Wat baÍt deÍ mei de taal?
Mear ynformaasj e oer'lkedo"is te finen op www.achmeaculpa.nl

0pheffing
Raadvan
Kerken/0pen
Deurcommissie
Beste inwoneÍs van lJlst,

12 januari 1981 werd de Raad van Kerken lJlst opgericht en zijn
de statuten ondertekend door de voorzitters van de Ned. Her-
vormde kerk, de Gereformeerde kerk, de Rooms-katholieke kerk
en de Doopsgezinde kerk. Punten waar de Raad van Kerken zich
o.a. voor heeft ingezet, waren het vlucht€lingenwerk in lJlst en
het Godsdienst Vormend onderwijs op de Kogge. Omdat beide
punten niet meeÍ tot het Raad van Kerken pakket behoren werd
er tijdens devergaderingen steeds meer over het Open Deurwerk
gesproken. omdater geen eigen vergadering meer is, is besloten
om de Raad van Kerken per 1 november 2010 op te heffen. De 0pen
Deurcommissie is veel ouder dan de Raad van Kerken. We hebben
de j uiste datum niet kunnen achterhalen, maar wel is bekend dat
het meer dan 4Ojaar geleden moet zijn geweest dat de eerste Open
Deurdienst georganiseerd is. EeÍst als een Evangelisatie com-
missie, later werd die naam gewijzigd in Open Deurcommissie.
Toen de Raad van Kerken werd opgerichtwerd de 0pen Deurcom-
rnissie daar ook een onderdeel van. Elk jaar werden 8 diensten
georganiseerd, waaronder de Kerstnachtdienst en de Oecume-
nische dienst. Afgelopen jaren is er steeds gezocht naar nieuwe
0pen Deurleden. 0mdat een aantal letien meer dan 10jaar in de
commissie zat en wilde ophouden, moest er versterking komen.
D,m.v. oproepen in het Kypmantsje en de verschillende kerk-
bladen is gewaagd of er mensen zijn die ons willen helpen. Ook
zijn er veel mensen persoonlijk benadeÍd. Het is niet gelukt om
een volwaardige commissie te krijgen. Met de 2 oveÍbtijvendê
leden van de Open Deurcommissie kunje geen 8 diensten perjaar
organiseren. Daarom is besloten om de 0pen Deurcommissie per
31 december 2010 op te heffen. De KeÍstnachtdienst is de laatste
dienst die wij als commissie organiseren, hoezeer het ons ook
spijt.

Namens de Raad van Kerken/ Open Deur,
Mintie Posthuma

www.swÍlokaal.nl

ltdio - Iolarlsir - latallnrl - lr amot

Als flfF lokaal zijn de lokale
omroepen ATflÍ, Rf en Ra-
dio Markant zateÍdag 13
novembeÍ gestart met Telê-
visie en Kabelkrant uitzen-
dingen via de Ziggo kabel-
aansluitingen in de gehele
Zuid ï\íestloek van Friesland !

De nieuwe lokale media
instelling (tot voor kort lokale
omroep) SWI lokaal is toe-
gevoegd aan het zenderaanbod
van Ziggo. SWE lokaal is daar-
mee de eente lokale zender die
in Friesland op de kabel zit.
SWÍ lokaal zal zich als TV

zender onderscheiden van het

huidige programma aanbod van
Ziggo door eigen programma's
over mensen en zaken van de
nieuwe gemeente. Daarnaast is
er de kabelkrant met lokaal
nieuws en agenda, ook bestaat
de mogetijkheid om felicitaties
over te bÍengen via de kabel-
kÍant. 0m de TV activiteiten
verder uit te kunnen breiden
wagen we mensen die (video)
cameÍawerk/inteffiewwerk wil-
len doen. Een inteÍêssante en
dynamische hobby!
De TVzendervan SWT lokaal is
in de nieuwe gemeente SÍdwest
Frylàn zowel anatoog (Ziggo
kanaal 7) als digitaal (Ziggo
kanaal 950) te ontvangen. Het
digitale signaal is tevens te
ontvangen in het Ziggo regio
gebied van de Zuidwesthoek
van Friesland dat zich uitstrekt
van de qemeente Het bitdt tot

Weststellingwerf.
0mdat SWI lokaal het radio
signaal tezamen met de
kabelkrant uitzend is, behalve
tijdens TV uitzendingen, het
radio programma van SWE

lokaal ia de TV zender(s) te
ontvangen. Daamaast wordt
het radio signaal uiteraard via
de (Ziggo) kabel, Flt{ freq 99.4
uitgezonden. In de ether btijft
altes (voorlopig) gelijk; gebied
Sneek en Wymbrits (radio mar-
kant) IM freq106.3 gebied
Bolsward en Wunseradiel (A7
lM) FM freq.106,6 en gebied
NijetuÍd (RrN) FM freq. 105.4
22 olitober zijn de gezamenlijke
radio uitzendingen begonnen
met een geheel nieuwe pro-
grammering. Behalve op de za-
terdag en de zondag wordt over-
dag veel muziekgedrssid, afge-
wisseld doorlokaal en landelijk

nieuws. 0p de avonden worden
unieke eigen programmat van
onze wijwillig ers uitgezonden,
Zaterdag: sport met veel eigen
programma's en zondag: veel
aandacht voor kerkdiensten en
geestelijke liederen maar ook
eigen programma's.

^":*È-F4'i-Jamenelen
We gaan weet 'samen eten' en
wel op 20 november a.s. vanaf
17.00 uur, de volgende zaterdag
is 18 decernber.
Piaats: 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. Schilstra, tet, 53 29 30,
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ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

CerÍ. Diabetische voet
Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

>\_- \=s
Mohite )l) )'
Hair Care)V
06-50686653
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

Stndta ilÍuStksirtt
Gitaar, bas en z,rngles zoíd€r

notenschrilt
Alle appalatuur. gitarcn en

basscn uan\\ezlg
I)e 'l-sjalk l7- IJ lst

llcl : 06-2'19.16 i 95/ 05 1 5-512772
Ook voor opnàme,

teksten, muziek,
begeleidings cd's

I I Prrrt'jr o. srrèd||i

nFF!"líl(
Y[**rlllA
Shiatsu, Vo€tÍ€fi exth€rapl€,

Famille opstelllngen
Skêrwald 13.8618 NE OOSTHEM

0515 - 532551 I6 - 38€42112
ww,rr'.h èdwigydeft a.nl
inío@hêdwigydêma.nl

Lid NVST

o

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen' te maken heeft.

"Morgen Peke." "Morgen man-
nen." "Nog wat beleefd Peke?"
"Nou, dat nietjongens, maar je
hoortwel eens datmensen naar
het buitenland in hetdonkeÍop
zoek zijn naar een camping en
dan de andere dag ontdekken
dat ze op een naaktcamping zijn
beland en dat was debedoeling
niet en dus gauwhun boettje bij
elkaar zoeken en bij daglicht
een andere camping zoeken.
Mjn zwager en zijn vrouw Keetie
waren ook met hun sleurhut op
pad gegaan. Ze hadden er al
heel wat kilometers op zitten,
maaÍ het wou niet vlotten een
camping te vinden. Ze waren in
Midden lrankrijk en alles was
vol of de omgeving stond ze niet
aan en daar komt nog bij dat ze
graag in hun blote gat liepen,
dat ze zochten om een naakt-
camping. Hun Frans was niet zo
best, dus ze moesten het heb-
ben van de tekeningen op de
borden. Het was bij tienen toen
ze eindelijk een camping von-

den naarhun zin.Inhet donker
hebben ze de cararran gesteld en
zijn ze naar bed gegaan, want
ze waÍen moe natuurlijk." "En
verder Peke?"vraagt één van de
jongens rran de bank. "Nou",
gaat Peke verder, "het feest kon
dus beginnen. Keetie had er zin
in en weïd met een goed gevoel
wakker en gooide de deur van
de sleuÍhut open. Het vras nog
rustig en Keetie pakte haar toi-
lettas en wipte in haar blote
kont de caravan uit. En dat is
het voordeel van bloot lopen, je
hoeft niet te denken van wat
moet ik vandaag aantrekken.
Keetie liep op haar gemak naar
het washok. Ze stapte het was-
hok binnen en daar kwamen
ook andere mensen binnen.
Keetie keek raar op, want deze
mensen hadden allemaal kleren
aan. Keetie dacht toen: krijg de
klerel De mensen van de cam-
ping keken raar op want Keetie
liep daar rond in het nakie.
Keetie ging met de staart tussen
de benen in draf naar de sleur-
hut. Ze waren helemaal niet op
een naaktcamping, jongens.
Want wees eerlijk jongens,
naaktop een klerecamping heb
je veel bekijks." Gelach van de
bank. "Hoi mannen.""Hoi Peke,
tot morgen."

GemeenteBelangen
SYllFwíIraad op
Iocatie

Gemeentebelangen vindt de
betokkenheid van de inwoneÍs
bij de besluiten die hetgemeen-
tebestuur neemt héél belang-
rijk. Daarom stellen wij voor dat
de raadsvergaderingen van de
nieuwe gemeente op verschil-
lende locaties worden gehou-
den, In de praktijk werkt dit
goed! In Sneek is er de "Raad op
Straat' en in Bolsward is de
laatste raadsvergadering voor
het Íeces in de Broerekerk. Deze
vergaderingen worden druk be-
zocht, Juist in de nieuwe grote
gemeente is het van be'lang dat
eraan de betrokkenheid van de
inwoners woÍdt gewerkt! De

raad houdt zo ook beter een
contad met de inwonersl Door
alléén te gaan vergaderen in
IJlst zetje die betrokkenheid op
hetspel! Er zijn buiten lJlstnog
wel 4locaties te bedenken waar
de nieuwe raad bijeen kan
komen, En aan de techniek
hoeft het niet meeÍ te Liggen.

Henk Hoekema,
GemeenteBelanaen SWF

Bakker Bosma kocht eind 1930
het pand Geeuwkade 1. Hij
slaagde er wel in de bakkerij
aan de loop te krijgen. Hij bakte
en verkocht tot eind 1964 zijn
brood en banket in het pand. Na

het overlijden van Bosma wer-
den woning en bakkerij ver-
kocht aan bakker Marten Wals-
weerte lJlst, gehuwd metBouk-
je Leenstra. 0p 7 decembeÍ 1964
werd bij notaris Galema te Sneek
de akte van verkoop gepas-
seerd. Verkopers waren me-
wouw Hilda Geertruida Bosma-
Timmer en de kinderen Sjoerd

Jan Tjacob Bosma, leraar te
Balk, Catharinus Bosma, boek-
houder te IJlst, Bauko Bosma.
scheepsbouwer te Sneek en
Catharina Janni Bosma, kan-
toorbediende te lJlst. Het woon-
en winkelhuis met erf aan de
Geeuwkade 1 te lJlst werd
verkocht voor de som van /
25.000,00. De oude rechten en
verplichtingen rustten dan nog
steeds op het verkochte, na-
meUjk:
. Recht van reed en pad over de
toegang naaÍ het gemeenteland
vanaf de Stadstaan (Stationsweg);

. ?er bede de lichtnmen in het
hok van naastleger Joltje Nijdam;
. De erfdienstbaarheid van wa-
terhalen t.b.v. het aangren-
zende perceel.
Verder werd i.n de verkoopakte
verwezen naar een alde, hou-
dende uittreding uit de ven-
nootschap onder fi Íma'Centra-
le Bakkerij lJlst', gevestigd te
IJlst op 28 december 1960. Wat
was namelijk het geval. IJlst
telde in 1957 maar liefst 6 bak-
kers: Bosma, Geeuwkade 1,
Walsweer, GalamagÍacht 4, Ver-
beek, Galamagracht 54, Schil-
stra, Xegracht 33, Kok, Xegracht
37 enWindsma, Eegracht 44. In
ok-tobeÍ 1957 waren bakker
Walsweer en zijn echtgenote 25
jaar getÍouwd en zij nodigden
alle collega's uit dit heuglijke
feit met hen te vieren. 0p die
avond lo,r'am de oprichting van
een Centrale Bakkerij van en
voor alle lJlster bakkeÍs teÍ
sprake. De directe aanleiding
daartoe was de in dustrialisatie
en het feit, dat er nauwelijks
meer personeelwas te krijgen.

deel 2 voloende maand
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Hallo T-..."
sportieve lJ

,.,., 

.g,

lnwoners
vanlrlst! l(Stá CS

Een innig I '}í,,,

van sport en ontspanning
voor iedeteen,
Met ondeÍsteuning van:
. HeÍman voor de snert
. Volleybalverenig ing

Stárfries voor de organisatie
WaaÍ, wanneer, hoe laat,
kosten:
. Sporthal Utherne in lJlst
. Záterdag 18 decembeÍ 2010
. Aanvang circa 12.30 uurtot

circa 18.00 uur
. € 30,00 perteam, te voldoen

in de zaaltijdens toeÍnooi
Aànmelden, vÍagen,
bijzonderheden:
. opgave kan via de mail naar

Elbrichràstanf ries.nl
. Inschrijving peÍ team

uiteÍlijk 3 december 2010
. inschrijving op votgorde van

aanmelding en vo1 is vol!
. In elk team behoren

minimaal 2 dames te zitten

Namens de org anisatiei
Elbrich de Joíg, Antje osinga,
Ytsje Wijbrandi

Verkrijgbaar bij:
Boekhandel Visser

GalamagÍacht 9, tel. 531318

#'#irye
Golomogrochi 9, 8ó51 EB lJ st

iel. (0515) 53 l3 1B

e'moi : fo.1.visser.i jlst@plonei.nl

Voor ol uw printwerk
zwort en kleu r

Ook von digiiole
bestonden

verenigingsboekies,moond-
bloden,{omlliedrukwerk,

brieÍpopier, enveloppen, e'ic.

Afscheidsboek
gemeente

Wynbritseradiel

Donderdagavond 21 oli:tober jt.
werd in het gemeentehuis te
IJlst het boek "!Vêr is it làn sa

wiid", wat bleef en veranderde
in Wymbritseradiel. gepÍesen-
teeÍd. Met dit boek wordt af-
scheid genomen van de hui-
dige gemeente Wymbritsera-
diel, die per 1 januari a,s. im-
mels opgaatin de nieuwe, grote

Overtuinenfair
In it Dryltser
Kypmantsje
van septem-
ber stond a1

geschreven
dat we ook in
2011 een oveÍ-
tuinenfair willen organiseren
en wel op zaterdag 4juni. Dit is
de zaterdag na Hemelvaartsdag.
Als organisatie hebben we de
eerste bijeenkomsten alweer
gehad. We zijn druk aan het
inventariseren met welke the-
mat we de verschillende over-
tuinen kunnen inrichten. EÍ
zijn contacten met enkele deel-
nemeÍs geweest, vele anderen
zullen nog volgen. Daar niet alle
tuinen tussen de overkluizing
en de Mauritiuskerk geschikt
zijn om ereen marktkraam inte
zetten, zijn we ons aan het be-
raden hoe we deze tuinen toch
kunnen betrekken ir het geheel

van de fair. Het staat natuuÍlijk
niet mooi als eÍ lege stukken/
tuinen zullen zijn. We zijn ook
bezig om weeÍ een goed doel
voor de overtuinenfair van 2011
te bepalen. De eeÍste oriën-
terende sesorekken met deze

Zuidwest Irieslandgemeente.
In het boek wordt de geschiede-
nis beschreven van Wymbrits-
eradiel van 1984 tot 2011. Het
is een prachtig boek met vele
kleurenÍoto's, waarin mensen
van lJlst en alle dorpen van de
gemeente een ple$e hebben
gekregen. Maar eris nog zoveel
meerl Hetboek is voor inwoners
van de gemeente Wymbritsera-
diel te verkrij g en voor € 1,00 bij
de verenigingen stads- en
dorpsbelangen. VooÍ lJlst is het
boek verkrijgbaar bij Stadsbe-
lang lJlst, af te halen op het
kantoor van de secretads van
Stadsbelang, Klaasjan Kuperus
van Kuperus Heeringa make-
laars aan de Geeuwkade 4. De

openingstijden van het kan-
toor zijn van maandag tot en
metvrijdag van 09.00-12.30 uur
en van 13.30-17.00 uuÍ. Per
huishouden is 1 boek verkrijg-
baar. Meerdere exemplaren kun-
nen worden gekocht voor €
22,00 per boek. Er zijn inmid-
dels a1 veei boeken afgehaald
en u kunt nog steeds uw boek
verkrijgen, maar...op is op!!l

instantie zijn reeds geweest.
Verder wi1len we 2 oproepen
aan u als Dryltsers doen:
De leis: indien u brocante - dus
geen rommel - hebt waar u wel
afstand van wiit doen, dan hou-
den we ons aanbevolen. Want
brocante hoort volgens ons bij
de overtuinenfaiÍ en we willen
meerdere tuinen inrichten met
dit thema. De opbrengst gaat
natuurlijk naaÍ het goede doel
dat we in 2 01 1 financieel willen
ondersteunen.
De 2e oproep is: als u denkt. ik
wil mijn steentje bijdragen aan
het organiseÍen van de fair of ik
zou wel als wijwilliger mee wil-
len helpen, laat het ons dan
weten.
no arnenicrtia.

Anitav.d. Molen, tel. 785293
Barbara Haagsma, tel. 531955
Wietske Walinga, tel. 532108
Hotske de Vries , tel. 532057
Ook kunt u mailen naaÍ: o1lcI:
tuinenf airijlst@hotmail.com

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook 's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www. reinashairservice.nl

Reina Kroes
Nijesyl 60

8651 NC lJlst

R%'

nO

Power Yoga, Pilates,
Yogilates,

lnlriifiata ttaa;

Easy Flow yoga

Díverse workshops,
. Chakrayoga

. Leren Masseten
. Dru kpuDtma55age

Kiik voor meer inío op'.
www.bo{ym indcentet, n I

Bel voor een CRATI5 proellet;

HarriÈt de &ruin
Maaike Diikdia
06-21491407

L., --+,rth^J,,*, ^,.1.-,.+-",. I

5choonheidssolon....
v ïrnc

Ytina Srhot
CroleskwartieÍ 88

865 r HC ULST
05r5 512907

0ok (adeaubonnen verkrijqbaar

Behandellng u tsluitend
op afspraak

Deze foto is genomen door
Rene Broekhuis op
4 november jl.
Gelukkig is de winter niet



Arnnestlr International
bij VÍouwen van Nu lJtst

Deze avond, gehoudenin Stads-
herberg het Wapen van lJlst,
wordtverzorgd door de heer De

Jong, werkzaam op het hoofd-
kantoor in GÍoningen van Am-
nesty International en Mevrouw
Annemarie Land, wijwillig ster
uit Sneek. Aan de hand van dia's
worden de doelstelling en de
werkwijze van Amnesw Inter-
national uiteengezet. De Uni-
versele Verklaíng van de Recht-
en van de Mens werd op 10 de-
cember 1948 aangenomen door
de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties, Amnesty
InteÍnational, opgericht in
1961, houdt zich bezig met een

aantal van de daarin genoemde
punten. zij doet onderzoek naar
en voert gericht actie voor het
têgengaan en stoppen van
schending van mensenrechten.
Er worden nog verschillende
campagnes gevoerd voor een
menswaarilig bestaan. Als voor-
beelden $'orden genoemd acties
tegen het geweld tegen uouwen
in Kongo, of voor een goede
gezondheid van wouwen in
Burkina faso. Ook worden er in
de bibliotheek in Sneek schrijf-
avonden gehouden om ge-
vangenen die ten onrechte vast-
qehouden worden wij te krijg-
en. In de pauze is er gelegen-
heid wat aardigheidjes of ca-
deautjes te kopen ten bate van
Amnesty, Na de pauze worden
de aanwezigen in groepjes ver-
deeld orn verschiilende stel-
lingen te bespreken, Dit leidt
soms tot geanimeerde discus-
sies.
Deze interessante avond werd
om half elf afgesloten door
voozitteÍ Pieta Roorda,

Passage
ChÍistelijk-I'{aatschappelijke
Vrouwenbeweging

Donderdag 28 oktober kwamen
we weer bijeen in de Schaaps-

kooi. Deze avond had mew.
Poelstra de leiding. Ze heette
ons hartelijk welkom en in het
bijzonder de dames Ikink en
Geerinck van Millenniumnet-
werk Fryslán (voorheen Drylts
oer de grins). Na het openings-
woord. gebed en zingen van gez.

473 vers 1 en 5. en noq enkele

mededelingen kegen de dames
het woord. Mevr. Ikink vertelde
en mevr. Geerinck bediende de
beamer. Mevr. Ikink vertelde
eerst iets over zichzeU. Ze had
doorgeteerd (wat eerst niet
mocht, meisjes hoefden niet te
leren) voor logopediste. Ze had
een p raktij k in lJlst en nadat ze

weduwewas geworden, besloot
ze de grote stap te wagen en haar
pnktijk op te geven en zich vol-
ledig in te zetten voor Dry1ts oer

de grins. In het jaar 2000 spra-
ken 189 lidstaten van de Ver-
enigde Naties af om armoede,
ziekte en honger in de wereld
vóóÍ 2015 sterk terug tê dring-
en. Dit voornemen werd vertaald
in 8 concrete doelen: de Millen-
niumdoelen. Door het oÍgani-
seren van allerlei adiviteiten wil
Millenniumnetwerk lryslàn de

aandacht vestigen op de Mil-
lenniumdoelen. Een recht-
vaardiger wereld, waar alle kin-
deren naar school gaan, waar
mannen en uouwen dezelfde
rechten hebben, waar de handet
eerUjk is, waaÍ het leefmilieu
duurzaam is en waarin minder
wouwen in het kraambed en
minder kinderen voor hun vijf-
de levensjaar sterven. De op-
brengsten van alle activiteiten
van Millenniumnetwerk Fryslàn
komen ten goede aan The
Hunger Project. Deze fantastis-
che organisatie ziet mensen als
krachtige individuen die goed

in staat zijn om zelf een toe-
komst zonder hongeï op te
bouwen en chronische armoede
en kindersterfte drastisch terug
te dringen. Met o.a. landbouw-
trainingen, alfabetiseringsles-
sen, hiv/aidsvoorlichting, micro-
kedieten en leiderschapstnin-
ingen heeft The Hunger Projed
al miljoenen mensen geholpen
hun gelatenheid te doorbreken
en zelfstandiq aan hun toe-
komst te werken. Zo wordt er dus
heel goedwerkverricht en met
resultaat. We zagen prachtige
dia's van een p roj ect in Afrika en

zijn heel veel wijzer geworden
over het werk van Millennium-
netwerk Fryslàn. Na nog wat
wagen te hebben beantwoord,
kwam er een eind aan deze

avond en bedanKe de voorzitster
de dames hartelijk voor de
pradrtige presentatie en wenste
ieder wel thuis,

Metl,Vorld Sen anta
naar llatawi

Ons plan dit jaar was om in
India een school te gaan bou-
wen.
Maar omdat vÍe geen visa kre-
gen konden we niet gaan.
2 dagen voor we weg zouden
gaan hebben ze op het kantoor
nog een project kunnen reali-
seren in Malawi. Daardoor ging-
en we 1 dag later weg. Zo ver-
trokken we op 29 olÍober via
Nairobie en Zambia naar Lusa-
ka waaÍ we met de bus 2 dagen
onderweg waren naar Matipa,
Malawi, We werden welkom
geheten door de bevolking met
veel dans en gezang, geweldig
als je zo welkom bent.
0nderweg waren we aI een
beetje gewend aan de tempe-
Íatuur die 30 gïaden hogerlag.
De bedoeung was dat we een
school gingen bouwen met 2

lokalen en een kantoortje.
Meestal ligt de funderirg er al
in, maar omdat dit in 2 dagen
gerealiseerd moest woÍden
moesten we met de fundering
beginnen. De activiteiten weÍ-
den verdeeld en ik ging mêt de
wachtwagen mee om stenen op
te halen. Die waren gebakken
op een afstand van 15 min. rij-
den. Met een groep en in een
lijntje naar de wachtwagen
werden de stenen op de uacht-
wagen geiaden. Elke steen weld
doorgegeven van hand tot
hand. Hoeveel er door mijn
handen zijn gegaan is niet te
tellen. Er waren 11 mannenvan
Malawi die met ons meewerkten
aan de bouw. Zo heb je aardig
contact met de bewoners van
Matipa. De wouwen liepen heen
en weeÍ van de pomp naar de
bouwomwaterte brengenvoot
het maken van cement e.d. Ze

liepen vaak samen en dansten
en zongen onderweg en namen
ons mee in hun gezang.
Geweldig om de blijdschap te

zien die zij hebben. 0ndanks de
armoede waar ze in leven. Veel
vrouwen droegen hun kind in
een doek op de rug. omdat we
veel tijd met reizen kwijt waren
moesten we heel hard werken
om ons doel te halen.,. de school
klaar met het dak erop! Elke
dag was er kinderwerk, samen
zingen, een Bijbelverhaal en
wer$es maken. Ze genoten van
alles wat we met hen deden. De

kinderen kregen elke ochtend
op school om een uur of 10 een
bord pap, want thuis was er heel
weinig eten. In juli is vanuit de
Íegedng het World Food Pro-
gram gestopt en was er geen
pap meer. Het aantal kinderen
die naar school gingen liep
teruq wegens gebrek aan
concentratie en vermoeidheid.
Na 2 dagen waren er 2 mannen
in de groep die in gesprek
gingen en hierover maakten we
een plan en legden dat vooÍ aan
de groep. En 2 dagen later
kregen de kindeÍen weer pap
uitgedeeld. We hebben getd bij
elkaar geiegd en nu hebben de
kinderen tot april elke dag weeÍ
wat te eten. In april is er weeÍ
een oogst en we hopen dat die
lukt en dan kunnen ze zichzelf
weer voorzien van eten, We

hebben mogen ewaren dat dat
de reden was waarom we niet
naar India maar naar Malawi
moesten gaan.
Joke van der Horst,
jr. Rispensstraat 11

Hebt u het at gemerkt? Het Írí-
siaplein heeft een eígen gebak-

kraam! Gelukkig mogen alle
inwoners van IJIst, maaí ook
p as santen, te g en b etaling,van
de oliebollen en appelflappen
geníeten.



Tractorpu[er Zijsting en team stoppen
met It Kypmantsje

';;,:f:k:;a:---..
Cees Zijsting en zijn team zetten na 32 jaaÍ een punt achter hun
tractorpulling carrièÍe. Het kost teveel tijd om een topmachine op
de baan te houden. De constÍucteur uit het Friese lJlst is met It
Kypmantsje uitermate populair in Nederland en Europa. Zijsling
was een voorloper in het tnctorpulung en dat heeft hem vele
Nederlandse en Europese titels opgeleverd, Het kost veel tijd om
met een tractoÍ mee te doen in de top van de wije klasse. De

verdere professionalisering van de tradorpullingsport en het
alsmaar opkrikken van het vemogen wordt qua tijd zo belastend
voor het team dat ze er nu een punt achter zetten. Cees Zijsling:
Als we meedoen dan doen we het voor 200% en niet voor 90%.
Alleen het regulieÍe onderhoud vergt al drie avonden in de week.
Wordt er schade gereden dan kost het nog veel meer tijd om de
tractor een week later weer klaar te hebben voor een volgende
wedstdjd.'De 49-jarige Zijsling deed in 1978, een jaar na de
introductie van
al mee. De toen l

begon met een :
pk. Na een tus-
kaanse Fordmo-
op de Rolls Royce
toren en daaÍ-
IJlster de victo-
inmiddels gê-
pk en daarmee is
steeds een top-
Zoveel pk's is wel
aandrijving en
meermalen.
Het team heeft daaÍom het seizoen niet uitgereden. Desondanks

werden ze half september toch nog derde in de NKstrijd. ZijsUng
heeft altijd vooropgelopen in de ontwikkelingen. Zo was hij de
eerste in de wereld die twee zware Griffon motoren op een tractor
bou'/vde. Daarnaast liet hij at woeg zijn machines voorzien van
special-paint-work en dat maald It Kypmantsje tot een van de
paradepaardjes van de Europese pulling scene. De erelijst van
team Ajsung bestaat ondermeer uit 11 Nederlandse en 3 Europese
titels. Zijsung werd viermaal verkozen tot 'Puller of the year'. De

succesvolle tÍactorpuller en zijn team hebben zo'n 450 bokalen in
hun trofeeënkamer staan. In de loop derjaren hebben zich veel
mensen ingespannen voor It Kypmantsje. De laatstejaren bêstond
het team uit:
Cees Zijstng (IJlst) - eigenaar/rijder/monteur
Abe Zijsting (IJlst) - rijder/monteur
Hendril de Leeuw (IJlst) - monteur
Marten Postma (Boomzwaag) - monteur
Rinze Mulder (Stiens) - public relations (PR)
Cor de Vries (IJlst) - webpaginabeheerder
10

de sportin Nederland,
17-jarige ondememeÍ
dieselmotor van 175
senstap met Ameri-
toren stapte hij over
Griffon vtegtuigmo-
mee begon voor de
de. H€t v€Ímogen is
groeidnaarzo'n 8.000
It l(ypmantsje nog
per in de wije klasse.
een aanslag op de
die begaf het dit jaar

Gezond eten
dankzij
boeren met
passie

Nieuwboek:
Oogst!
Afgelopen voorjaar
verscheen van Anne-
maie BergÍeld \it
0osthem het boek
Friesland - 200 Plekken
die je echt geàen moet hebben.
Voor haar volgende boek, dat sinds kort in de winkel ligt, keek ze
ook over de grenzen van de provincie. Voor logst! (Lekker en
gezond van eigen bodem) intewiewde zij zestien Nederlandse
boeren en tuinders, die eerlijk en gezond voedsel produceren: van
Zeeuwse boerenkool en Achterhoeks vaÍkensvle€s tot kersen uit
de Beemster en aardappelen uit Limbwg. Ën alles wordt op eigen
erf verkochtl Annemarie: "!Íet dit boek wi1 ik laten zien welke
mooie, gezonde en smakelijke productenin ons eigen land uit de
aarde komen. Eten dat niet de halve wereld over heeft moeten
reizen alvorens op ons bord te belanden, eten dat met liefde is
gekweekt door boeÍen en tuinders met passie. Die ook nog eens
pÍachtig weten te vertellen over hun werk," Behalve over 'gewone'
Hollandse producten is in 0ogsfl ooktelezen hoe meer exotische
etenswaren in ons land geteeld worden, zoals pompoenen,
knoflook, wijn en shiitakes."Van de zestien hoofdstukken zijn er
drie aan Friese bedrijven gewijd: Kaasboerderij De Deelen in fijnje
met zijn beroemde Riperkrite Kaas, Graanmolen De Zwaluw in
Burdaard en schapenboerderij De Zeekraal op Terschetting. Alle
boerenbedrijven in het boek hebben een 'winkel aan huis', waar
ze vaak ook andere producten verkopen. Naast de zêstien verhaleR
van de boeren en wetenswaardigheden over het geteelde voedsel
bevat het boek het favoriete Íecept van e&e boer of boerin, nog
meer 'lekkere'adressen in de buurt en een wandel- of fietstip. De

- prachtige - fotot zijn van de hand van Wim LanseÍ uit
AneÍsfoort. ontdek het plattelandl En neem vooral wat mee van
die overheerlijke, verse oogst! Oogstl Lekker en gezondvan eigen
bodem, Annemarie Bergfeld & Wim Lanser, uitgeverij Terra
Lannoo, 176 pagina's, ISBN978 90 8989 24O9,€79,95,
www.annemariebergfeld.nl
qok heel geschikt als kadootje voor de komende feestdagen!

(Her)kent u deze nog?
O. & Á. NAUTÁ. . IJI,ST
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