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Bouw Nieuw Mienskipshfis van start
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0p 2 november is de aannemer
gestart met de voorbereidingen
voor de bouw van het nieuwe
Mienskipshds op het sportcom-
plex De Utherne. 0p 2 december
is de eerste paal geslagen door
vrethouder Sietske Kanselaar.
Uitertijk 1 november 2011 kan
het gebouw in gebruik worden
genomen. 0p dit moment is de
bouwcommissie (bestaande uit
de architect, de gemeentelijke
projectleider en de huidige be-
heerder van de Utherne én 5

vertegenwoordigers uit de ge-
lederen van de toekomstige
gebruikers van het nieuwe
Mienskipshis en de Utherne)
druk bezig met de inrichting
van het nieuwe gebouw, zoals
aansluitpunten van elektra, g e-
luid en verlichting, meubilair
en stoffering. Daarnaast zijn 5

vertegenwoordigers van de ge-

bruikers van de Utherne én het
oude Mienskipshts bezig met

het oprichten van een nieuw
stichtingsbestuur. Ër zijn nog te
weinig wijwiltigers om taken
onder leiding van dit nieuwe
bestuur i.o. op zich te nemen.
Wilt u zich inzetten. neem dan
voor meer informatie contact op
met de heer Hoekstra, 06-5086
5999, contactpersoon vsor de
gemeente namens het nieuwe
stichtingsbestuur i.o. Ook het
huidige stichtingsbestuur van
het bestaande Mienskipsh0s is
aan het werk. Zij regelen de
subsidieaanvragen. Een behoor-
lijk bedrag aan subsidies is
aangewaagd, maar tot op dit
moment nog niet geheel toe-
gezegd. Binnenkort zal de
bouwcommissie met voorstetlen
richting de gebruikers (vere-
nigingen) komen wat betreft
zelfwerkzaamheid, een eis van
de subsidieverstrekkers. Lukt
het niet om alle subsidiegelden
binnen te krijgen, dan zal er
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moeten worden bezuinigd op
o.a. de inrichting. ïotaai wordt
eÍ voor bijna 2 miljoen euro
geïnvesteerd, niet alleen in de
nieuwbouw, maar ook in de
bestaande Utherne. Zo wordt er
bijvoorbeeld een zonneboiler
geplaatst welke het douche-
water van de bestaande 8 en 2

nieuwe kieedruimten voorveÍ-
warmt. Ook wordt de verlichting
in de bestaande sportzaal de
Utherne vervangen door ener-
giezuinige hoogfrequente ver-
tichting. Daarnaast wordt de
bestaande verlichting deels
voorzien van ruimtedetectie zo-
dat het Ucht alleen brandt als er
personen in het vertrek aan-
wezig zijn. Het bestaande dak
van de taagbouw wordt geïso-
leerd. Met deze voorzieningen
wordt het energieverbruik van
de bestaande Utherne veel la-
ger. De nieuwbouw bestaat uit
bergruimten, een kleine zaal,

een grote zaal met podium en
een ruime foyer, 0nder het
podium zijn 2 kleedruimten.
Het podium zelf is met een be-
weegbare wand af te scheiden
van de grote zaal, zodat het
podium ook ats separate zaal
kan worden gebruikt. De kleine
zaal is tevens met een beweeg-
bare wand afgescheiden van de
foyer. Voor diverse verenigingen
is aparte bergruimte aanwezig.
Zo heeft Concordia een berg-
ruimte voor haar instrumen-
ten. Deze berging is van bui-
tenaf bereikbaar en staat tevens
in verbinding met de grote zaal
en het podium, zodat de instru-
menten eenvoudig verplaatst
kunnen worden. Ook de to-
neelvereniging heeft berg-
ruimte voor haar attributen.
Hetzelfde geïdt voor de kaats-
en de karatevereniging en de
bridgeclub.

vervolg op pagina 5

lllÍarme winteravond
Het begint al bijna een traditie te worden, de warme winteravond,
georganiseerd door de Ondernemersvereniging lJlst. 0p wijdag-
avond L0 decemberjl. ging deze gezellige avond van start en om
19.30 uur ontstakwethouder/locoburgemeesterAttema de lamp-
jes van de kerstboom, die op een ponton in het havende staat.
Daarna konden de talrijke aanwezigen genieten van een gratis
oliebol van bakkerij De Boer en een warrn drankje van de Stads-
herberg. Ook de standvan de projectgroep "samen eten"had over
belanEstelling niette klagen. MuziekverenigÍng Concordia en het
Kompaenenkoor Skip s0nder roer zorgden deze avond voor de
passende muzikale omlijsting. Deze gezellige avond werd, ook
weer muzikaal en nu door.lelle Nota op gitaar, afgesloten in de
speciale l/tlarme Winteravondruimte van de Stadsherberq.
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Sibrandabuorren

Eén alqemeen
telefoonnumrÀer vmr avond-,
nacht- en weekentldiensten :
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24 dec. 17.00 -25 dec. 23.00 u.
J. llornstra
't 0erd 12, Bozum
TeI. A575-442244

25 dec. 23,00-27 dec.8.00 u.
C.H. de KoninE
Yïostinslaan 3, lJtst
TeL.0575-442244

31 dec. 16.00-1jan. 23.fi) u.
J.J.M. Jansen
It Lange Ëin 46.
Sibrandabuorren
Tel.A515-442244

1jan. 23.(D-3 jan.08.OO uur
A. Poen
Ylostinslaan 3, IJlst
TeL.0575-442244

7 jan. 17.00-10 jan. 08.fi) u.
Schadenberg & Verdenius
ïollewei 107, Heeg
Tel.0575-442244

14 jan. 17.fi)-17 jan. 08.00 u.
J.J.M. Jansen
It Lange Ein 46,
Sibrandabuorren
TeL.0575-442244

21jan. 17.00-22 jan. 23,00 n"
A. Poen
Iostinslaan 3, iJlst
TeL.0575-442244

22 jan.23.0O-24 jan.08.0O u.
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
TeL.0575-442244

28 jan. 17.00-31jan.08.00 u.
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Teï.0575-442244

4feb. 17.00 -7 feb.08.00 uur
J. Hornstra
't Oerd 12, Bozum
TeLA575-442244

Aawullíng e n en wij zigíngen v o ar
deze rubriek sfrren naar Jqnna de
Bo*, De T$aIk 14, 8651 ËZ lJlst,
of (het lielst) per e-maíl:
janna tle boer@home.nl

Seniorenglrmnastiek
donderdag 14.00 uur Nij Ylostins

Biljartvereniging'Ile Klos'
dinsdag vanaf 20.00 uur in het
'Vtlapen van lJlsf

Bitjartvereniging'IJlst'
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de
Utlterne

Seniorenbiljartclub'De Afstoot'
Dinsdag- en donderdag van 1 3.00-
1 7.@ uur in Stadsherberg
'HetWapenvan lJlsf

Fierljepferiening l!rylts e.o.
Trainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uurvanaf 13 jaa4
dinsdag voor de jeugd tot 13 jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek /llVymbritseradiel
Contactpersoon:
Douwe Heeringa, tel. 531970

Zonnebloem afd. IJtst e.o.
Contactpersoon:
mew. M van Houtsn tel. 772OAg

Chr. Vrouwenbeweging'Passage'
4e donderdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00 uur
Info: 53 16 22

Schalcen dinsdagavond,
in 'Het Wapen van lJlst'
Volleybalver. ACCEIÍI V.O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
volleybalvoor dames en heren

Evangelische Gemeente:
Kinderbijbelclub in de Eehofbij de
Mauritiuskerk, de enen weken:
13.30-14.30 uur: groep 7, 2 en 3i
14.30-15.30 uur: groep 4 en 5;
15.30-16.30 uur: groep 6, 7 en 8
Info: LippyWalinga, tel. 532662

Qrmnastielcvereniging Ile Stàn-
fries;6yn indeUtheme:
Maandag 15.30 tot 21.00 uur
Woensdag 9.00 tot 10.00 uur en
13.15 tot 19.30 uur
Vrijdag 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
Meer info: www.de stanfries .nl

Vrouwenkoor'lt roer om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
derdagavond v.a. 20.30 uur in de
Stadsherberg ïIet Wapen van lJtst'

Kompaenenkoor
"t Skip sflnder roer'
Repetitie om deveeÉien dagen op
wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
tletWapenvan lJLsf

Tafeltennis (Sporthal)
$aandag 19.30- 22.30 uur,
zaterdag 9.00-12.00 uur fieugd)

Badmintonvereniging f lash
Donderdag 18.00-22.30 uur
in De Utherne

Volksdansen De Yleke Dounsers,
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi

Volleybalvereniging Stànfries
Maandagavond:
van21.00 tot22.30uur
Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 22.30 uuÍ
Donderdagmiddag/avond:
van 16.30 tot 19.00 uur

Sjoeten
Maandag 14.00 uur in Nij ïlostins

Dammen, maandagavond in'Het
Wapenvan lJlsf

Jeu de Boutes
Elke donderdag bij het fiefljepter-
rein: april t/m augustus: 19.30 -
21,30 uur, september t/rn maart:
14.00 - 16.@ uur. Info tet.: 53287A

l(aatsen
Woensdagavond in'De Utherne'

Xlanerjassen
Etke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00 uur in De Utlerne

Jeugdkorps'Tusken de Noaten'
Vrijdag van 17.0G18.00 uur in
hetMienskipshfis

Itluziekkorps'Concordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21.30 uur in het Mienskipshris

Tafeltennis Maandag van 19.30-
22.30 uur in de sporthal

Karate in'It Mienskipsh0s'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uur
Junioren van 18.00 - 19.00 uur
Senioren van 19.00 - 20.30 uur
Donderdag:
Seniorenvan 19.00 - 20.00 uur
Inl..: F. Rosier 0515-532234
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Tetefoonr 09@-88á4

24 dec.
29 dec.
04jan.

05jan.
08jan"
12 jan.
16jan.
18 jan.

19 jan.
26 jan.

Kerstnachtdienst, Mauritiuskerk, 22.00 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30-11.30 uur
Vrouwen van Nu, nieuwjaarsreceptie in'Het trVapen

van lJlst', vanaf 20.30 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30-11.30 uur
Samen Eten, Stadslaankerk" 17.00 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9"30-11.30 uur
Viswijvenkoor Grietje Sprot, Doopsgez. kerk, 14.@ uur
Vrouwen van Nu, jaawergadering met daarna
Anke Algera, opruimcoach, Mienskipshfis, 20.00 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 -11.30 uur
Stipepunt Dryits, Galamagracht 31, 9.30 -11.30 uur

Kerstnachtdienst 2010
24 december wordt in de Mauritiuskerk de Kerstnachtdienst
gehouden. Het thema van de dienst is 'Light of the world'.
Voorgangeris ds. Dussie Hofstn uit lJlst. Organist is dhr. Meile
Tamminga. Medewerking wordt verder verleend door de vier
verschillende groepen catechisanten met zang en muziek. Ook
wordt er aan de dienst meegewerkt door 3 trompettisten" Er is
veel muziek bij en samen gaan we veel bekende kerstliederen
zingen. De dienstbegintom 22.00 uur"

Een uitgave van:
Drukkerij Visser
Gal.amagracht 9

8651 EB lJlst
Tel. (0515) 53 13 18
e-mail:
fa j.vis ser.ijtst@ptanet" nt

Redaetie:
A. Kuipers
E. Hekman
J. de Boer-Zuiderhof

Opmaakendruk:
Drukkerij Visser lJlst

Kopij en /of advertentie's
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
8 januaría.s.bij
Boekhandel Visser lJlst

@ Copyright 8oêkhandel lDnkkerij Viss€r.
I'li€È uit deze uitgave Mg woÍden ven*l-
voudiqd door middei van dnk, fotocopie, scan
of op enigerlei udere wija, andet v@rafgande
toestemming van de uilg€veÍ,
De uitgwer b€houdt zichzeu het Íecht vooÍ,
andervooÍáÍgaede kennisgwing, ingelssde
kopij te wijzigen, in te koÍten of te migeÍen.
Ingezond€n stukken woÍden geptaatst buiten
veÍantwooÍdelijkheid van de Íedactie.
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Daarnaast is er nog een grote
berging voor algemeen gebruik
(o.a. toestetberging, maar ook
voor stoelen en tafels). De
culturele gebruikers, waaryoor
de nieuwbouw in eerste in-
stantie is bedoeid, hadden geen
problemen met een hoger
gebouw, zodat ook de sport
daar gebruik van kan maken,
onder voorwaarde dat de zaal
niet een sportzaalachtige uit-
stratng krijgt. De grote zaal
wordtvoorzien van een beweeg-
baar pt-fond, zodat de wije
hoogte van 7 meter visueel te-
ruggebracht kan worden naar
ca. 5,5 meter, conform de toe-
zegging van het college aan de
gemeenteraad eind 2009. In
combinatie met een gedeelte-
lijke naaldvilt bekleding en
sfeerverlichting is de architect
erin geslaagd zowel cultureel
als sportief gebruik in een zaal
mogelijk te maken. In overleg
met de omwonenden is een
schetsontwerp van het voor-
plein voor het nieuwe complex
tot stand gekomen. In het

voorjaar van 2011 zat dat in
detail verder worden uitge-
werkt en worden voorgelegd
aan de omwonenden. Daarna
kan de aanteg van dit plein
worden aanbesteed. Tenslotte:
de gemeente is aangenaam ver-
rast door de inzet van ver-
tegenwoordigers van de gebrui-
kersvan het nieuwe complexen
de beheerdervan de bestaande
Utherne. Daarnaast spreekt de

Eemeente haar waardering uit
voor de oplossingsgerichte hou-
ding van de omwonenden zo-
dat, na aanpassingen, de ont-
heffing van het bestemmings-
plan en de bouwvergunning
zonder hezwaren tot stand zijn
gekomen. l4laren er wel be-
zwaren ingediend, dan had dit
de bouw met minimaal 1 jaar
vertraagd of was mogetijk de
nieuwbouw afgeblazen. De
artist impression is het beeld
dat straks vanaf de Dassen-
boarch is te zien. Tussen het
nieuwe MienskipshÊs en de
Dassenboarch is nog een plein
waaraan ook een nieuwe fysio-
praktijk zal worden gebouwd.
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0nuertuinenfair

Dryltser ryp- lffi

0p de oproe- t, 
.pen in it.Í, 
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een gevarieerd aantal thema's
in de overtuinen kunnen on-
derbrengen. In 2010 hebben
we geconstateerd dat niet ie-
dereen het zomaar aandurfde
om daadwerkelijk een overtuin
in te stappen om te kijken naar
de uitgestalde waar. Het is echt
de bedoeling om in de tuinen te
komen en niet op de Ee- of Ga-
lamagracht te blijven staan.
Nogmaals, lees de oproepen
aan het begin van dit epistel
nog eens, denk er over na en
geef u op. Wat de brocante be-
treft, we willen het best bij u
opkomen halen.
De organisatie:
Anita v.d. Molen, tel, 7 85293
Barbara Haagsma, tet. 531955
Wietske l/llalinga, tel. 532108
Hotske deVries, tel. fi2A57
Ook kunt u mailen naar:
wertuinenfairifl st@hotnail. com

0pbrengst cotlecte
Itultipte $clerose

Het Nationaal MS Fonds heeft
het mooie bedrag van € 739,00
in 0ppenhuizen, Uitwellinger-
ga en lJlst opgehaald tijdens
de collecteweek in novernber.
Dankzij deze opbrengst kun-
nen we nuttige dingen doen én
regelen voor mensen met Multi-

reacties bin-
nen gekomen. Daarom nog-
maals de oproepen:
1: Indien u brocante - dus geen
rommel - hebt waar u wei af-
stand van wilt doen, dan hou-
den we ons aanbevolen. lÀlant
brocante hoort volgens ons bij
de overtuinenfair en we willen
meerdere tuinen inrichten met
dit thema. De opbrengst gaat
natuurUjk naar het goede doeï
datwe in 2011 financieetwillen
ondersteunen.
2: Als u denkt, ik wil mijn
steentje bijdragen aan het or-
ganiseren van de fair of ik zou
wel als wijwilliger mee willen
helpen, laat het ons dan weten.
De overtuinenfair van 2077 zal
grootser van opzet worden dan
die van 2010, om de simpele
reden dat we meeÍ overtuinen
gaan gebruiken en inrichten.
We hebben ondertussen de eer-
ste toezeggingen om op de fair
te komen staan reeds binnen
en we verwachten dat we weer

Bericht van Stadsbelang lJtst
0p 18 november jongstleden
organiseerde de Vereniging
Stadsbelang IJst sinds enige
jaren weer een jaarvergade-
ring. Hiewoor werden alle in-
woneÍs van lJlst uitgenodigd.
Hetwas een goede bijeenkomst
en in een ontspannen sfeer
presenteerde het bestuur alle
zaken waar zij mee bezig is. De
voorzitter opende de vergade-
ring met een korte inleiding.
Vewolgens was eï een kort ver-
haal van de secretaris met eèn
verslag van de afgetopen 2jaar.
Natuurlijk kwamen ook de fi-
nanciën aan bod, gepresen-
teerd door de penningmeester.
Na de pauze werd door de
dorps-coórdinator Wop Schat
een presentatie gegwen over
de plannen van de nieuwe ge-
meente. Hoe gaat de gemeente
de burgers straks bereiken? Al
snel bleek uit zijn verhaal dat
de rol van de belangenvereni-
gingen alleen nog maar be-
langrijker wordt. Een sterke
schakel tussen het gemeente-
bestuur en de inwoners van de
nieuwe gemeente" De vergade-
ring mocht zich verheugen in
een redeUjke opkomst. Daarom
was de interactie met de zaal
goed en werden de nodige pun-
ten door de bezoekers naar vo-
ren gebracht. Al met al was het

een zeer vïuchtbare arrond met
een hernieuwde kennismaking
met Stadsbelang lJtst. Ook
konden de bezoekers kennis-
maken met de kandidaatbe-
stuursleden die, na goed-
keuring van de vergadering,
formeel bestuurslid werden.
Het bestuur heeft nu de vol-
gende leden:
Lammert Postma, voorzitter
Kiaasjan Kuperus, secretaris
Iillillem 0ttens, pennin gmeester
Roetie Johnson, alg. bestuurslid
Erika Tuinstra, alg. bestuurslid
Jack Henning, alg. bestuurslid
Zoals u kunt zien bestaat het
bestuur uit 6 leden. Statutair is
dit niet toegestaan omdat het
een oneven aantal moet zijn.
Hier zal z.s.m. een nieuw be-
stuurslid voor gezocht worden.
Het bestuur was ook zeer ver-
heugd dat, na een verzoek van
devoorzitter, de aanwezigen in
de zaal spontaan lid werden
van de vereniging. Maar Stads-
belang heeft veel steun, dus
veel leden nodig. Daarom een
oproep aan u als inwoner van
IJtst om lid van de vereniging
te worden. U kunt zich aanmel-
den bij een van de bestuursle-
den, of mailen via onze web-
site: www. stadsbelangijlst. nl.
De contributie is € 5,00 perjaar
per gezin. Doen!!
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Wo.LshopsïI Einlrqen

ple Sclerose (MS). Maar ook
voor de mensen in hun naaste
omgeving. Met uw hulp krijgen
meer mensen met MS zicht op
een toekomst. Multiple Sclerose
is de rneest invaliderende aan-
doening onder jonge mensen,
zelfs kinderen, in Nederland.
Helaas is het nog niet mogetijk
om MS te genezen. Het MS
Fonds helpt mensen die Multi-
ple Sclerose hebben met coach-
ing, voorlichting en finan-

ciering van wetenschappelijk
onderzoek. We bedanken de
gevers maar uiteraard ook de
collectanten die door weer en
wind op pad zijn gegaan. Hebt
u de coliectant gemist, dan kunt
u een bijdrage overmaken op
giro 5057 te Maassluis! \4li1t u
ons bij de collecte van volgend
jaar ondersteunen als coliec-
tant? Neem contact op met het
Nationaal MS Fonds, tel. 010-
591 9839 of via www. msfonds.nl
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ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Ceft. Diabetische voet
Geeuwkadê 'l 1 * Telefoon 531930

MohiIe
Hair Care)
06-50686653
Uw kapster aan ftuis

Voar jong en oud

Gerda de Jong

;S it w ítío .lW wS fr k''& | rJ t
Citaar, bas eu zangles zonder

notensch rift
Alle apparatuur" gitaren en

bassen aa:rwczig
l)e t's.jalk 17. IJlst

Bel : 06-24946 19 5 I 05 1 5-5327 i2
Ook voor opnàme'

teksten, muziek,
begeleidings cd's

I I PrêhrrJk Do s$ouÍing''

f]**"*JIG
Yfu*tffi
Shiatsu, Voêtrsflexthsrapie,

Famllie op,stelllngên
Skerwald í3. 8618 NE OOSTHFM

051 5 - 53.2551 1 06 - 3SS42112
www.hêdwigydem a.nl
inÍo@hedwigydema.nl

Lid NVST

o

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wai met
'groen'te maken heeft.

"Morgen Peke." "Morgen jong-
ens.""Donkere en koude dagen
voor Kerstmis Peke."
"Inderdaadjongens, ik denk er
dan ook sterk aan om een paar
maanden te overwinteren in
Spanje. En als ik dan terugkom
is de nieuwe gemeente een feit.
Een paar maanden terug, jong-
ens, hadden rvrj zo onze be-
denkingen over het samen-
gaan met al die gemeenten om
ons heen. We zagen alleen maar
nadelen. Zo van: het ambtelijk
apparaat komt verder van de

burger afte staan en het za1 wel
duurder worden, enz. Maar
jongens, we moeten het bijstel-
len, want heel Wymbrits wordt
opgeknapt, ook in lJlst, de Ee-

gracht en Galamagracht en nog
meer straten. Maar wat er uit-
springt, is de rotonde bij de
Zuidwesthoekweg. Als je nou
van Sneekkomtof uitNijezijl of
IJlst, het is prachtig mooi ge-
maakt. Je kunt er van alles uit-
halen. Een pluim voor de ge-
Íneente Wymbrits voor het
schitterende idee. Het is dan
ook een mooie binnenkomer
voor ons stadje." "ïÀlij zijn het
deze keer metje eens Peke.""Ja
jongens, om met een bekend
voetbalgezegde te eindigen: Elk
nadeel heeft zijn voordeel."

Passage
Christetijk-ltaatschappelijke
Vrouwenbeweging

Donderdag 25 november 2010

was onze creatieve avond. Deze

keer was de heer F. v.d. Wal uit
Fr. Palen (Freerk de Printsje-
knipper) onze gastspreker. De

heer v. d. Wal is knipkunstenaar.
Hij vertelde met behulp van dia's
op humoristische wijze over de
knipkunst. Hij had het van zijn
vader geleerd. Er zijn meer
vrouwen dan mannen, die aan
knipkunst doen. IIet was dan
ook heel bijzonder, toen hij
tezamen met zijn vader op een

"markt" aan het knippen was.
Hij knipt verschillende voor-
stellingen b.v. stambomen in
opdracht, b oerderij en mettoe-
behoren, maar ook vooral veel

Sinte rklaasintocht IJ tst
De intocht van Sinterklaas in
IJlst op zaterdag 20 november
was een groot succes. Het spek-
takel begon om 13.30 uur. Het
dweilorkest de Utlopers speelde
allerlei Sinterklaasliedjes en
andere bekende deuntjes. De

hitariteit was groot toen een
Zwarte Piet verkleed als SÍnter-
klaas de kade opkwam en er op
het paard Americo vandoor ging.
De echte Sinterklaas kwam om
ongeveer 14.00 uur aan op de
kade bij de voormalige fabriek van Nooitgedagt, waar hij door
burgemeester Reitsma persoonlijk wetkom werd geheten.
Aangezien burgemeester Reitsma volgend jaar met pensioen gaat,

had Sinterklaas als dank voor alle jaren dat hij aanwezig was bij de

intocht, een heerlijke speculaaspop voor de burgemeester mee-
genomen. De Sint en zijn Pieten zijn toen rustig door het cenhrm
gelopen, waar ze heel veel kinderen hebben begroet. Bij de brug is
Sinterklaas op zijn paard gestapt en is hij in optocht, met het
dweilorkest voorop, naar het Mienskipsh0s gereden, waar het feest

verder ging voor de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen van lJist en

0osthem. Hier werd ook duideiijk dat de Zwarte Piet, die zich als

Sinterklaas had verkleed, op zijn hoofd was garallen en daardoor

heiemaal in de war was. GelukkiE laruam het allemaal toch nog goed

methem.

De Sinterklaasintocht in lJlst is mede mogelijk dankzij de volgende
donateurs en sponsors:
Bakker ïechnisch bedrijl F.H. Baudet, Berco, De Berneboel, De Boer's

Bakkerij, feenstÍa Reklame, FreeBalance, Gerlofsma Hoveniersbedrijf.
Y.D Groeneveld Hoveniersbedrijf, De Haas Bloemen, Fa. Heeringa (S.

Heeringa), Bouwkundig Bureau de Jong, Jaarsma Grondverzet, Jakobs

Agroklussen,Boutique Jenny, Kapsalon de Spieghel, Kerst Koopman BV,

Alex Koehoorn, Ing. Buro Linek. Onderhoudsbedrijf Huisman,
Ondernemersvereniging lJlst, Poiesz supermarkt lJlst, Posthuma
batterijen, Post Woon- en Projectadvies BV, Rabobank Sneek- Zuidwest
Friesland, Rosierfimmer en Onderhoudsbedrijf, Ski4U, Gebr. Sikma BV,

Spijksma, W.P. Spoelstra 8.V., Stadsherberg "Het Wapen van lJlst",
Stichting Johanna Jacoba, Stienstra - v.d. Wat, Sybren v.d. Zee, Syperda

en Hardey, Troetstra & deVries, Vak Apart, Boekhandet/Drukkerij Visser,
Folkert deVries, De Vries Stukadoors, De Wrotter en Cees Zijsling techniek.

De Sinterklaascommissie lJlst

duiven, paarden, zwanen enz.
Hij knrpt ook portretten, heel
knap allemaal. Na de pauze deed
de heer v.d. Wal ons voor hoe
het moest en mochten wij het
zelf proberen. Nou, het lijkt

makkelijker dan het is. Mevr.
Roskam bedankte de heer v.d.
Wal aan het eind van de avond
voor de leuke manier, waarop hij
ons had beziggehouden en wens-
te hem en onswelthuis.
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0p sneon 4 desimber wie der op
de iisbaan prikslydzjen. 0mdat
soks fansels op koarle termyn
organisearre wurde moat is der
net folle tiid om dit bekend te
meitsjen. Dan noch de barre
waarsomstandichheden derby.
It wie dus woï foar de echte
trochsetters! 0ant middeis 1

oere foel der noch in fiks pak
snie. Dernei is mei man en
macht wurke om de baan skjin
te krijen. In pracht gesicht. Grut
en lyts, mei snieskowers. Làns
dizze wei ek noch in kom-
plimint oan l4lietse Huisman sr.
Hy hat in pear prachtige
bankjes makke foar dyjingen
dy't harren by de fierljepskàns
opbine. Ek hat er soarge foar in
stek wêr't de rninsken de $sen
tsjinoan sette kinne. 0p dizze
manier kinne der ek noch wat
auto's by op it parkearptakje.
Huisman, tige tank! Doe't it
Íteinlik 3 oere wie, koenen we
los. Fan de 26 bern dy't har
opjtn hiene, kamen de folgjen-
de winners lit de bus:
As le: Jan Teade Nauta, op it 2e

plak: Esmee ... en 3e Teun v.d.
Woude.

Der wiene 10 froulju dy't har
opjin hiene en de winners wie-
ne: as 1e Klaske Nauta en op it
2e plak Durkje Feenstra.
Doe wie it oan de mannen ta.
0mdat it al mei al nochal in
skoft duorre hie en fansels
gltpende káid, wienen der ek al
in pear ófdrost" Dus bleauwen
der noch 10 bikkeis oer dy't oan
de start ferslqpden. As winner
kaam hjir Ít de bus: le Jacob
Stienstra (dy hie fansels de
hiele middei de keunst al ófsjen
kinnen!), as 2e Jelle Feenstra
en as 3e Jelle Land.
De winners krigen allegear in
aardichheidsje meiyn de foarm
fan in rollade, in speculaas-
staaf, Dryltser Houtsje en foar
debern: drop as sfrkeladeletter.
De measte dieïnimmers hiene
fansels noch nea oan it prik-
slydsjen west mar elk dy't mei
die ftn it machtich" Ek it
bestjoer fan de iisklup krige
wurdearring foar de organi-
saasjel

Ut namme fan it bestjoer.
YkjeWiersma

Viswijvenkoor Grietje Sprot uit Hindeloopen geeft op 16 januari
a.s. een Nieuwjaarsconcert in de Doopsgezinde kerk te lJtst.
Aanvang 14.00 uur. De toegang is vrij, maar let op! Het aantal
plaatsen is beperkt, dus kom op tijd!
Kent u ons nog niet? kijk op: www.grietjesprot.nl

MetVrouwen van Nu
op reis naaÍ Hongkong

0p 25 november was de heer
Visser uit Sneek te gast bij de
BvPFVrouwenvan Nu afd" IJlst.
Voorafgaand aan zijn verhaaï
ï\raren er nog een aantal mede-
delingen betreffende excur-
sies, o.a. naar de Kerstmarkt in
Harlingen en het Russisch 0r-
thodoxe klooster in llemelum,
en verder een aantal cursussen
en workshops, b.v. kerststukjes
maken en digitale fotografie.
Voor evenementen in deprovin-
cie wordt verwezen naar de site
van Vrouwen van nu, vïouwen-
vannufriesland.nl,
Dan komt de heerVisser aan het
woord. ttrij heeft in 2005 samen
met zijn dochter een treinreis

van 41 dagen gemaakt door
Europa en Azië, om te eindigen
in llongkong. We zagen prach-
tige beelden, zowel van de
natuur en de steden, als ookvan
de mensen die ze ondenreg te-
gen kwamen. Natuurlijk maak-
ten het Rode Plein met het
Kremlin, de Verboden Stad in
Peking, de Chinese Muur en het
terracottaleger in de oude kei-
zersstad Xiang veel indruk,
maar ook beelden van de natuur
en de verschillende bevoikings-
groepen waar ze mee in aan-
raking kwamen waren heel
boeiend. Voor ons een leuke
manier om kennis te maken met
een continent waaffan we
meestal maar weinig aÍweten.
De volgende vergaderingen zijn
op 16 december en lSjanuari.

Kerstboom plaatsen in de sneeuwstorÍn!

Vrijdag 10 december werd de verlichting van de grote kerstboom
in het haventje nabij de brug in een feestelijke sfeer ontstoken.
Het lijkt zo vanzelfsprekend. De burgemeesterfwethouder spreekt
een woordje, verricht een handeling en deverlichting in de boom
brandt en wordt weerspiegeld in de vele kerstballen. die de boom
draagt. Maar zo gemakkelijk als het lijkt, is/was het niet. 0p
zaterdag 4 december was een groepje wijwilligers druk in de weer
om de enoÍme kerstboom op het ponton in het haventje te
plaatsen, de verlichting aan te brengen en de kerstballen op te
hangen. Normaal gesproken een leuk klusje. Maar het wordt
anders als dat moet gebeuren in een ware sneeuwstorm! Probeer
maar eens een kerstboom op te tuigen met verkleumde vingers in
een bijna stormachtige wind en ook nog eens in een zware
sneeuwbui. Het was trouwens frappant, dat het begon te
sneeuwen toen werd begonnen met het plaatsen van de boom en
de laatste kerstbal hing bij wijze van spreken nauwelijks op zijn
plaats of het hield op te sneeuwen. Zou dat misschien toch een
voorbode kunnen zijn van een witte kerst? In ieder geval is een
woord van dank op zijn plaats aan allen die meegewerkt hebben
aan het plaatsen van de kerstboom, voor hun inspanningen
tijdens die barre uren.

Inteverdata'It Dryltser Kyrpmantsje'

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema gehan-
teerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:
Maand Uitersteinleverdatum
Januari: Sjanuari Februari: 5 februari Maarh 5 maart
April: 9 april Mei: 7 mei Juni: 11juni



Graag Gedaan
Graag Gedaan is eenwijwillige
hulpdienst voor het bij elkaar
brengen (via ons contactadres)
van hulpverleneïE en mensen
die hulp nodig hebben. Welke
soort hulpverlening komt hier-
voor in aanmerking?
l.Autovenroer
Voor licht gehandicapten of
oudere mensen, die behalve
vervoer ook verdere begelei-
ding ofhulp nodig hebben naar
bijvoorbeeld ziekenhuis, kïe-
ding kopen, kapper e.d.
2. Inspringen in tijdelijke
noodsituaties
Bijvoorbeeld een moeder moet
plotseling naar het ziekenhuis en
er is opvang voor de kinderen
nodig of een alleenstaande komt
thuis uit het ziekenhuis en kan
zich nog niet alleen redden. De

hulp die in dergelijke gevalien
geboden wordt is van overbrug-
gende, tijdelijke aard, totdat de
geholpene na een paar dagen het
zelf weer aan kan of een be-
roepskracht van thuishulp het
overneemt.
3. f, envoudige kanueitjes
Voor mensen die daar door
ziekte, handicap of ouderdom
niet zelf toe in staat zijn, b.v.
boodschappen doen, medicij-
nen halen.
Dit zijn een paar voorbeelden rnn
de meest voorkomende hulpver-
leningen. Hebt u één rran deze of
dergelijke hulp nodig, bel dan
gerust naar onderstaand contact-
adres. Dit geldt ook voor even-
tuele nieuwe hulpverleners. Voor-
aï chauffeurs! De geboden hulp is
in principe gratis, alleen voor
autovervoer worden de brandstof-
kostenvergoed.

Het Graag Gedaan-comité be-
staat uit 3 darnes:
Contactpersoon:
Mevr. Sj. Wiebenga, Eegracht
105, tel. 537529; bij afuezig-
heid mevr. G. Hoekstra, tel.
537602 en mevr. R. Johnson,
tel. 531568.

Boek- en Fotohandel
, Galamagracht 9,

tet. 53 13 18, e-mail:
r" j:;';;':ijd@ï"*i.'r

Ookvoor het
afdrukkenvan uw

dígítale foto's!
8

Bakkerij Geeuwlcade 1 (deer 3-2, slot )
toegang naar het gemeenteland
vanaf de Stadslaan (Stations-
weg), de ramen in het hok van
Joltje Nijdam en de erfdienst-
baarheid van waterhalen bleven
op het pand rusten. Ook het
verbod in hetpand een bakkers-
bedrijf uit te oefenen geduren-
de het bestaan of voortbestaan
van de vennootschap onder fir-
mableef gehandhaafd, tenzij in
opdracht en vooÍ rekening van
deze vennootschap werd gehan-
deld. Vanaf 13 april 1971 werd
weer brood en banket verkocht
vanuit de winkel Geeuwkade 1.
In de jaren zestig verkochten
niet alleen de lJlster bakkers de
producten van de Centrale Bak-
kerij; ook Freerk de Leeuw van
de A&O-kruidenierswinkel aan
de Galamagracht was verkoop-
punt van brood. Johannes Rui-
ter van de Sparwinkel aan de
Galamagracht verkocht trou-
wens broodvan een bakker uit
Balk! Na het uiteenvallen van
de Centrale bakkerij in 1979
werd de voormalige bakkerij in
het pand Geeuwkade 1 ver-
verbouwd en peÍ 10 januari
1980 weer in gebruik genomen
door bakker Jaring de Boer.
Nadat Joltje Nijdam was ver-
trokken naar Sneek kon ook de
vÍoeger bij het pand behor-
ende steeg met een stu$e ach-
tererf aangekocht worden door
de familie De Boer. 0p 6 no-
vember 1981 verschenen Gurbe
van Brug uit Eindhoven, als
lasthebber optredende namens
Jotde Nijdam, en Jaring de
Boer, bakkerte lJtst, bij notaris
Mensen te Sneek voor het pas-
seren van een koopalrÍe, yvaar-

bij Jaring de Boer het betref-
fende perceeïtje grond, groot 36
ca., aan de Stadslaan aankocht
voor de somma van / 1.000,00.
De volgende bedrijfsovername
vond plaats in 1999 toen Roelof
en Marianne de Boer, de huidige
eigenaren, de zaak overnamen
van de oudersvan Roelof.

Samen eten
We gaan weer'samen eten'en
wel op 8 januari a.s. vanaf
17.00 uur, de volgende zaterdag
is 12 februari.
Plaats: de Schaapskooi bij de
Stadslaankerk.
De vaste gasten zijn bekend.

Bent u verhin-
derd of wiltu ook
eens mee eten.
geef het dan even door aan één
van onderstaande adressen:

G. Bouma, tet.06 53 84 93 61 of
S. Schilstra, tel 53 29 30.

Centrale Bakkertj 'De Samen-
werking' aan de Eegracht

Alle bakkers voelden wel voor
dit idee en begin 1958 werd de
Centrale Bakkerij opgericht met
5 firmanten. 0mdat niet elke
bakker dezelfde omzet had,
werd een financiële verdeel-
sleutel gehanteerd om de ver-
schillen op te vangen. Bakker
Windsma sloot zich niet aan,
omdat hij bijna 65 jaar was en
zou stoppen. De bakkerij Ee-
gracht 33 van Schilstra (nu wo-
ning fam. Hoogeveen) werd
door bouwbedrijf Wiersma ver-
bouwd en in mei 1958 begon
men in de centrale bakkerij te
bakken. Bij de verkoop van het
pand Geeuwkade 1 was de fa-
milie Bosmaverplicht op straffe
van een boete van / 25.000,00
een clausule in de verkoopakte
op te nemen dat in dit pand
g een bakkersbedrijf meer mocht
worden uitgeoefend. Per 1 ja-
nuari 1 961 had bakker Schilstra
zijn aandeel in de Centrale
Bakkerij alverkocht aan Jaring
de Boer.
Eind jaren zestig werd mewouw
Walsweer ernstig ziek en werd
de winkel gesloten. Na het over-
lijden van zijn echtgenote ver-
kocht bakker Walsweer het
pand bij akte van 27 apnl7977
aan Jaring de Boer en zijn echt-
genote Harmke Schraa en wel
voor een bedrag van /43.000,00.
De oude rechten en verplich-
tingen ten aanzien van het
recht van reed en pad over de

Kuperus Heeringa
Itfiakelaars en
taxaties
Sinds enige tijd kunt u nu ook
terecht bij Kuperus Heeringa
Makelaars voor de zogenaamde
gevalideerde taxatierapporten.
Ook hier kunnen zij u mee
helpen. Sinds 1 januari 2010
wilten de meeste banken en
financiële instellingen een
gevalideerd taxatierapport. Wat
houdt dit nu precies in, deze
gevalideerde rapporten?
Voorheen kon de makelaarf
taxateur geheel zelfstandig een
taxatie doenvan uwwoning en
vewolgens het rapport opstet-
len. Hier was verder geen extra
controle op. De makelaars van
vïoegeÍ waren beêdigd, de ma-
kelaars van nu zijn geregi-
streerd. Hierdoor mocht je er
van uit gaan dat je makelaar/
taxateur naaÍ eer en geweten
handelde. Tegenwoordig wordt
in 90% van de gerrallen door een
extern bureau het taxatierap-
port van de makelaar eerst
gecontroleerd voordat u het
onWangt. Het rapport wordt
"gevalideerd". Dit externe bu-
reau controleert de taxatie, en
kijkt vooral naar de opgegeven
waarde die de taxateur aan uw
woning toekent. De taxateur
moetvooral kijken naar andere
woningen die recentetijk ver-
kochtzdn, rran ongeveer ge$ke
uitstraling, opperviakte en in-
houd. Vervolgens volgt er een
verrekening, maar vooral moet
de taxateur zich verantwoorden
waarom hij uwwoning een be-
paaide waarde toekent. Een

taxatie heeft u nodig voor de
financieringvan uwhuis, of bij
het oversluiten, zeg maar wij-
zigen, van uw hypotheek.
Kuperus Heeringa Makelaars
heeft alle mogelijkheden in
huis voor uw taxatie. Zij zrJn
aangesloten bij de belang-
rijkste validatiebureau's, waar-
onder de NlÀtWI en Taxateurs-
unie. Helaas zijn deze taxaties
wij kostbaar, maar ze zijn ge-
lukkig wel weer fiscaal aftrek-
baar.
Voor meer informatie kunt u
altijd even bellen (0515-3357
68) of naar de website www.
kuperusheeringa.nl.
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Uit de huisartsenpraktijk lJtst:

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat er in het afgelopen jaar
een verbouwing is gereatiseerd in onze huisartsenpraktijk. Door
de komst van mewouw Poen, maar ook doordat de huisartsenzorg
intensiever is geworden (denk bv. aan de diabeteszorg), was er
behoefte om meer ruimte te creëren ín ons praktijkgebouw om zo
goed op de toekomst voorbereid te zijn. Er is een spreekkamer
bijgekomen. De huisartsen hebben een eigen kamer, maar ook
de praktijkondersteuner (=POH-S), de eventuele huisarts in
opleiding (=HAIO) en de praktijkassistentes bezitten nu een
eigen spreekkamer. Dat is nodig en wenselijk omdat de acti
viteiten van de praktijkondersteuner en praktijkassistentes al-
leen maar toenemen. De verbouwing is recent in de afrondende
fase gekomen. De praktijkruimte voidoet nu aan alle functies, die
we in de huisartsenpraktijk willen en kunnen aanbieden. De

verbouwing heeft natuurlijk ook ongemak opgeleverd voor u als
patiënt. We willen u danken voor uw begrip en gedutd in deze.

Waarschijnlijk is het zo dat reeds bij veei patiênten bekend is dat
de heer E. Drenth als huisarts per 01-01-2011 de maatschap van
de huisartsenpraktijk zal vertaten vanwege zijn naderende pen-
sioen. Tot 01 -A5-2077 zal hij nog gedurende 2 dagen in de week
bUjven werken in de praktijk. Ook zal hij nog een aantal avondr/
nacht- en weekenddiensten blijven verzorgen. Mewouw Poen is
reeds enige jaren als huisarts in de praktijk werkzaam. Velen
hebben al kennis met haar gemaa}Í. Zq zal de praktijk voort-
zetten, samen met de heer De Koning onder de naam:

Ilrrisartsenpraktijk trJl.st
Eind april 2011 kan er afscheid genomen worden van de heer Drent}
en zijn echtgenote. Nader bericht hieromtrent zal nog volgen.

Een andere verandering in 2011 zal zijn dat de avond/nacht- en
weekenddiensten anders georganiseerd worden.
Per 01-05-2011 zullen ook de huisartsen in Boazum, Sibran-
daburen, Heeg en lJlst zich aansluiten bij de huisartsenpost
Sneek. Dat is een moeitjke beslissing geweest in het afgelopen
jaar. De organisatie van de gezondheidszorg van de eerste iijn
verandert zeer snel. 0ngetwijfeld heeft u gelezen over de spoed-
apotheek, die op het ziekenhuisterrein binnenkort zijn deuren
opent. Ook zal de spoedeisende zorg van het ziekenhuis en de

spoedeisende zorg van de huisartsen binnenkort meer centraal,
ook op het ziekenhuisterrein, worden ingericht. De druk op de

huisarts in de avond/nacht/weekenddienst neemt toe. In de

huidige situatie moet de huisarts vaker en langer dienst doen. In
de nieuwe situatie worden de diensten over meer huisartsen in
de regio verdeeld. ïoekomstige huisartsen worden alleen maar
opgeleid om de diensten te doen via een regionale huis-
artsenpost. De "oude" situatie van dienst doen hebben we bin-
nen onze huisartsengroep (Hagro) al heel lang op deze ou-
derwetse mannier vol gehouden. Voor een duidelijk georga-
niseerde spoedzorg achten we deze stap echter noodzakelijk.
Maar nogmaals. dit gaat pas in op 01-05-2011!! Tot zo lang kunt
u de dienstdoende huisarts bereiken op telefoonnummer:442244.

Degenen, die vanaf mei dit jaar telefonisch contact hebben
gezocht met onze praktijk, hebben kunnen vernemen dat we
gebruik maken van een keuzemenu. Het telefoonverkeer kan
binnen de praktijk zo beter geregeld worden. Gezien de toename
van het telefoonverkeer heeft onze beroepsgroep (tandelijke

Huisartsen Vereniging) samen
met de inspecteur van de
volksgezonheid een pakket van
eisen vastgesteld, waar iedere
telefooncentrale in de huis-
artsenpraktijk aan dient te vol-
doen. Reden is natuurlijk de
bereikbaarheid en dat vooral
bij spoedgevallen. Gaat bij ons
de spoedlijn over, dan laat de
assistente al haar werk van dat
moment iiggen en wordt de
spoedlijn aangenomen. De in-
spectie zal dit jaar hier erg op
toezien. En dat hebben rile ge-
merkt, want de inspectie heeft
onze spoedUjn al een aantal
keren getest en in orde be-
vonden. Helaas merken we dat
patiënten de spoedïijn bellen
voor het maken van afspraken
of andere vragen aan de assis-
tentes. We verzoeken u wien-
delijk de spoedlijn hiervoor niet
te gebruiken. Indien dit ten
onrechte gebeurt, dan blok-
keert u de lijn voor iemand die
wél spoed heeft. Vooral in de
ochtenduren is er druk tele-
foonverkeer en dan kan het
even dulen voordat u geholpen
wordt. 0p die tijdstippen heb-
ben we ook een dubbele be-
zetting van assistentes. Deze

moeten echter ook andere ta-
ken verrichten op zoh ochtend,
zoals bloedprikken, wonden
verbinden. uitstrij$es maken,
oren uitspuiten, hartfilmpjes
maken etc. Graag uw begrip
hiervoor en als het te lang
duurt en uw boodschap is niet
spoedeisend, dan graag op een
ander tijdstip op die dag terug-
bellen. Ons streven is om ieder-
een zo veel mogeËjk te helpen
op dezelfde dag.

0p onze website:
www. huisartsenijlst. praktijkin
Ío.nl staat sinds kort ook het
jaarverslag over 2009. Hierin
wordt ook vermeid welke ver-
beterprojecten we dit jaar in
onze praktijk uitvoeren. Onder
andere betreft dit een project
over het verbeteren van de me-
dicatieregistratie, de herhaal-
receptuur en de bewaking van
de patiënten, die veei medi-
catie gebruiken. Als praktijk
proberen we dit gebruik kri-
tisch te bezien en waar nodig
en/ of mogelijk aan te passen.

De huisartsen in lJlst:
E. Drenth, C. de Koning en
mewouw A. Poen.

ino's

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook os avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www. reinashai rservice. nl

Reina Kroes
Nijesyt 60

8651 NC lJlst

,"ffi-W
Power Yoga, Pilates,

Yogilates,
lntuïtieve yoga,
Easy F[ow yoga

Díverse workhops'
. Chakrayog?

r Leren Masseren
. Drukpuntmassage

Kiik voor meer info op,

^ 
r**.n"4ym Índcenter,nl

óel voor een (JK.É\ | l) proe fles;

Harriêt de Bruin
Maaike Diikstra
a6-214914A7

harrid@boàyrn indcenter. n I

Schoonheídsselon ..
Ytina

Ytina Schot
Croleskwartier 88

86sr HC ULST
05r 5 - 532907

0ok cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

#
Voor al uwprintwerk
Galarnagracht 9, tel. 531318
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Jiergearkomste'Ile lJtster Schaats'
0p tongersdei 25 novimber l.l. hat de jieriikse gearkomste fan de

iisklup wer plakfÊn yn Stadsherberg "HetWapen Ían lJlst". De seal

wie moai beset en foarsitter Gerrit de Jong koe dan ek goed 35

man wolkom hjitte. Hy traktearde íts as gewoanlik wer op in wier
bard en bjusterbaariik iisferhaal. Dit iisavontoer eindige dermei
dat it keunstgebit fan de fertelter yn gruzeleminten op it iis
bedarre. Elk hat mei nocht sitten te lásterjen en Gerrit koe wer
rekkenje op in grut applaus. Nei inkele ynkommen stikken en
meidielings wie itta oan it jieroersicht fan de winter 2009/2070.
Om't it bot winter west hie en de iisbaan al mei al mear as 50 dagen

iepen west hat, wienen der ek in hiel soad foto's makke. Sa waard
oan de hàn fan in 'powerpoint'presintaasje de winterkjeld fan
2009/2070trochrfin. Derwienen prachtige en soms sels hilaryske
plaatsjes by. Sa koenen de oanwêzigen ek sjen hoe't der in
draaiboek makke is oer it reilen en seilen fan de iisktup en hoe't
dit oan de boargemaster fan Víymbritseradiel oerhandige is. As

boadskip waard fan-
sels meij0n dat we
wiis wêze moatte
mei sa'n prachtige
en foaral feilige iis-
baan, op in unyk
plakyn Drylts en dat
dizze baan ek be-
holden wurde moat
foar de takomst. Ek
dizze presintaasje
koe rekkenje op in
grut applaus. Dat de

iisklup in srine finansjele feriening is, koene wy wer hearre fan
de óftredende ponghàlder Bouwe Wiïkens. Gerrit hat de 9 jier dat
Bouwe yn it bestjoer sitten hat oereide en we ha ófskied fan him
nommen mei it oerhandigjen fan in prachtich boek en applaus.
Nei it skoft hat waarman Klaas Y-bema skitterjende dia's sjen litten
fan, faak, ekstreme waardagen fanóf it begjin fan de foarige ieu
oant en mei de dei fan hjoed. Strange winterbylden, snie, izel,
stoaÍm. Mar ek simmerbylden en waarkaarten mei it ferrin fan it
klimaat. Bylden fan de alvestêdetochten fan bgl. '63 en oare
winters r6pen alderhande reaksjes op fanírt de seal. 0antinkens
oan eardere tiden waarden opÍoppen en sa Êntstie der in gesellige
wikselwurking fanrit de seal mei de waarman. Fansels wie der ek
omtinken foar de ferwachtings fan de oankommende winter. Doe't
Klaas syn fisy hjirop jrln hie, waard er betanke foar syn bydrage,
hy krige in shifke, in 'Dryltser'houtsje en ek in grut applaus.
Dermei wie de jtn oan syn ein kommen en koe der noch efkes
noflik neisitten wurde, foar eïk dy't dat woe. 0p it stuit dat dit
stikje skreaun wurdt is it alwer folop winter. Elk kin wer fertier
sy$e op de iisbaan. It biykt dan ek wol wer dat lang net elkenien
wit dat je eins lid wêze moatte om op de baan te riden. Dus foar

elkenien dy't graach ride mei en noch netlid is fan de iisklup; wês

sa sporty,f en meld jo efkes oan yn it hokje of stjoer in mailtsje nei:
idafeenstra@home.nl
0t namme fan it bestjoer,l'kje Wiersma

OPROEP:

Wie heeft toevallig onze (magneet) reclameptaten
gevonden?
Zezijn in de nachtvan zaterdag 4 op zondag 5 december
j.l. van onze bus verdwenen.
Graag een bettetje als u ze gevonden hebt.
Alvast bedankt.
S. Hoekstra - fuinaanteg & Onderhoud
Bockamastraat 50, IJLST, 06-22A357 7 6

,::il.f

Met World Servants naar Malawi deet 2

I J;n-

C.0ÀÊ ÍoL.!ÍC?Ll

ri!

Vorig jaar was ik ook naar
Malawi en dat was in een dorp
30 min. rijden.lÀIe zijn daar met
5 wouwen die er vorig jaar ook
mee bouwden naartoe gegaan.
Er waren een paar mensen die
we ontmoeten en het was een
harteUjk weerzien. De huisjes
die we gebouwd hadden waren
klaar en bewoond. We zijn
binnen geweest en hebben ge-
zien hoe blij ze waren met hun
huis. Maar het keukenge-
bouwtje was LEEG. Ook deze
kinderen krijgen geen pap
meer. Als je dit ziet en hoort
voel je pijn en merk je dat er zo
weinig is wat je kunt doen. Je
vertrekt weer maar met een
stukje verdriet in je hart. Ze

hopen dat de regering toch
opnieuw dit voedselprogramma
weer opstart. Als je daar bent
tussen die mensen zie je de
diepe armoede die er is. Met zo
weinig wat ze hebben toch je
leven te leven. De ouders
hebben maar 1 doel: dat hun
kinderen eten in hun maag
krijgen. Maar zelf hebben ze
ook honger. Dit is voor ons niet
te begrijpen. Wij die leven in
een land van overvloed... Heel
veel mensen hebben geen
schoenen aan devoeten en kin-
deren hebben kleren aan met
grote gaten en scheuren. Soms
niet om aan te zien. Je zou
dozen met kleren mee willen
nemen en uit gaan delen. Maar
wat me altijd weer raakt is dat

we samen met hen één zijn in
ons geloof in God!Waarwe ook
ter wereld zijn, God is overal en
als je dat samen mag ervaren is
dat heel bijzonder. Maar het
gegeven dat God voorziet in
alles wat we nodig hebben is
iets waar ik daar soms niet mee
uit de voeten kan. Waarom wij
weï in Nederland maar in Mala-
wi met veel minder. Het was
heelbijzonder om daarin MaIa-
wi een tijd op te trekken met de
mensen die daar wonen, maar
ik moest ook weer terug naar
huis. Gelukkig hadden we een
lange reis en kon ik die tijd
gebruiken om langzaam weer
Nederiandse te worden. Met een
teweden gevoel want het dak
zit op de school. Ons doel is
gehaald. Nu zitikweerthuis en
moet weer helemaal terug
komen...30 graden kouder en
niet zoveel zon. Wat een wereld
van verschil. Ook weer heel erg
dankbaarvoor die dingen die ik
hier mag ontvangen. Ik wii een
ieder die mij gesponsord heeft,
voor met/ons gebeden heeft
heel erg bedanken. Zo is het
mogelijk geworden dat ik deze
reis mocht maken en een stu$e
mee mocht bouwen in een land
waar het zo nodig is dat ze
weten dat er mensen zijn die
aan hen denken. Gods zegen
toegewenst.

Joke van der Horst
J.Rispensstraat 11

Cadeau
0ldtimerctub

In It Dryltser Kypmantsje werd
begin dit jaar door de Vereniging
Stadsbelang lJlst een oproep
geplaatst. De stichting Elfsteden
0ldtimer Ratly had Stadsbelang
IJlst benaderd om mee te
denken over de bestemming van
een donatie. Deze stichting
geeft namelijk elk jaar één van
de Friese steden een cadeau en
wil hiermee de Friese bevolking

bedanken voor de gastwijheid
en de medewerking, die zij elk
jaar weer ervaart tijdens de
elfsteden oldtimerrally. Dit jaar
was lJlst aan de beurt voor dit
uiterst sympathieke gebaar.

Uiteindelijk is gekozenvoor een
financiële bijdrage aan de VW
Wymbrits voor de aanschaf van
een nieuw kostuum voor onze
stadsomroeper Harmen de Vries.
Meer hierover kunt u begin
volgend jaar lezen in het Kyp-
mantsje.
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Bij binnenkomst van lJlst vanaf de Zuidwesthoekweg kan het
niemand ontgaan dat lJlst zich als houtstad presenteert. De
rotonde voor de Arriva-halteplaats heeft een totale reconstructie
ondergaan. De enorme beitel van Nooitgedagt was al een blik-
vanger van formaat, maar nu de rotonde volledig is aangekleed
wordt lJlst in al zijn facetten als houtstad gepresenteerd. De beitel
heeft gezelschap gekregen van een mallejan met boomstam en
een tweetal slijpstenen. Bovendien is beplanting aangebracht in
de vorm van een koggeschip, hetgeen vanaf de zijkanten vanuit
de richtingen Sneek en Nijezijl duidetijk is te zien. Ook is met
beplanting prominent de tekst "IJlst - houtstad" aangegeven. Een
schitterende entÍee van ons prachtige stadje.

(Her)kent u deze nog?

Wie wat bewaart, heeft wat. Voor wijlen de heerWiggele J. van der
Velde geldt deze uitspraak zeer zeker. Zo had hij ook oude
rekeningen en kwitanties van lJlster bedrijven bewaard, be-
drijven die inmiddels ai lang verdwenen zijn of een aan de tijd
aangepast briefhoofd hebben. Voor de redactie van It Dryltser
Kypmantsje is deze verzameling reden deze zeer herkenbare
briefhoofden te pubticeren" De komende tijd zult u daarom
regelmatig een briefhoofd van een (voormalig) IJister bedrijf
kunnen aantreffen in ditbtad.
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Boek- en Fotohandel Visser, Galamagracht 9,
tel. 5 3'!,3 18, e-mail: fa j.visser. ijlst@ptanet. nl

Ookvoor het afdrukkenvan uw
dígitale foto's!

:

A[e. mzíeuerfurs ztan Lt Dryftser Kypman*je
u)er6eïí uprettige fur*íagen en

een gezoní en g e tuftg zo t t
:4[[e meiwurfurs fan It Dryttser Kypmantsje

wirsftje íe {êzers 
"oftire @stíagen en

insfinen to@cfrzall

In het weekend van X0 tot en met

Snl e q $ :e m lj februai 2011 víndt een meer-
' ' ë H ï*g * *o og dcags internationaal Friezeneve-

Á ffi ffi Í dS Ë { u* nement plaats in Auckland en Ha-
milton, Nieuw-Zeeland. Het initi-

atíef tot het evenement is genomen als opmaat naar het
evenementenprogramma Frysldn Ferbtlnt 2012 dat in Fryslan
plaats víndt. De commíssie van Fríezen om utens ín Nieuw-
Zeeland heeft Friezen wereldwíjd uitgenodígd. en is positíef
venast over de grote belangstelling díe getoond wordt voor het
ev enem ent in Nieuw -Zeelan d.

'\foor iedereen die van Fryslàn houdf
De voorzitter van de organiserende werkgroep, ondernemer
Thomas Beuker uit Hamilton, over het aantal inschrijvingen: "Er
komen meer dan 50 ondernemers en particulieren uit Fryslàn ons
evenementbijwonen. Met daarbij de honderden Friese bezoekers
uit Nieuw-Zeeland zal dit een prachtige uitwisseling zijn, zowel
op cultureel als economisch vlak. Het programma is voor iedereen
die zich verbonden voelt met Fryslàn; van Friezen in Nederland
tot de 3e generatie Friezen hier in Nieuw-Zeeland. Bij deze roep
ik iedereen op om zich nu in te schrijven." Inschrijven kan via de
website van Fryslàn Ferbynt op www.fryslanferbynt.n/
nieuw_zeeland.

Programma voor ondernemers en particulieren
Hovenier Johan van Tuinen uit Berlikum is een ondernemer die
in februari het evenement bezoelct en enthousiast is over het
programma dat met elkaar is opgetuigd: 'Tijdens de eerste dag
zullen de mensen ontvangen worden in een sfeer, cuïtuur en de
tradities van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland,
de Maori's. 0pwijdag laat men zien hoe ondernemend de Friezen
in Nieuw-Zeeland zijn met bedrijfsbezoeken en inspirerende
lezingen van vooraanistaande Friese sprekers. Tevens zijn er
mogelijkheden voor ondernemers uit Fryslàn om te netwerken en
te handelen, ondermeer middels rnatchmaking." De zaterdag zai
in het teken staan van de 'Friesland Day'met activiteiten voor
iedereen. Er zijn volop mogelijkheden om de cultuurvan Fryslán
te beleven met sport & cultuur, traditie & innovatie met bijdragen
van onder meer ïsjêbbe Hettinga en Piter Wilkens.

Btik op 2012
Fryslàn Ferbynt gaat de band met Friezen om utens en ook
volgende generaties aanhalen" Projectleider Sjoerd Radersma:
"De werkgroep in Nieuw-Zeeland heeft ook activiteiten voor het
nageslacht in het programma opgenomen. Door het oude maar
vooral ook het nieuwe Fryslàn te laten zien en hen te verbinden
met onze provincie ontstaat een uniek netwerk aan Friese
ambassadeurs in het buitenland. We nodigen Friezen om utens
daarbij uit voor
het internatio-
nale evenemen-
tenprogramma
in 2072 in Frys-
làn.
Dat jaar staat in
het teken van
ontmoeten en
verbinden."


