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Warme winteravond í6 december
Voor de inwoners van lflst
en omgeving organiseert
de Ondernemersvereniging
IJlst weer haar tradi-
tionele Warme Winter-
avond op 16 DECEMBER
a.s. op de Overkluizing.
Vanaf 19.00 uur bent u allen
van harte uitgenodigd om
gezellig, met elkaar, sfeervol
de donkere dagen voor kerst-
mis in te komen luiden op de
Overkluizing. De lampjes van
de kerstboom zullen om 19.30

uur worden ontstoken door
de heer Schilstra (Kypmantsje
20i 1). U kunt gratis een hapje
en een (warm)drankje nutti-
gen op de Overkluizing bij de
kraam van Bakkerij De Boer
en de Stadsherberg. De avond
wordt muzikaal omlijst door
Concordia en het Kompae-
nenkoor 't Skip s0nder Roer.
De kinderen van de basisscho-
len de Kogge en de Twine zor-
gen voor de uitvoering van de
levende kerststal op de Over-
kluizing. Na afloop van het
gebeuren op de Overkluizing
kunnen we ons binnen lek-

ker opwarmen in het café van
de Stadsherberg. De muzi-
kale omlijsting daar wordt
verzorgd door het Kompae-
nenkoor 't Skip sfinder Roer.
Deze avond wordt mede mo-
gelijk gemaakt door: Bakkerij
De Boer, Stadsherberg Het
Wapen van lJlst, Concor-
dia, Kompaenenkoor 't Skip
sttnder Roer, basisscholen de
Kogge en de Twine, Stienstra
& van der Wal, Feenstra Re-
clame lllst en alle leden van de

Ondernemersvereniging If lst.
In verband met de veilig-
heid van de bezoekers wordt
de Overkluizing om 18.00
uur voor al het verkeer af-
gezet. Vanaf 18.00 uur mag
het verkeer in beide rich-
tingen over de Galama-
gracht en de Eegracht.

Boekhandel Visser gaat dicht!
Na meer dan 70 jaar komt
er een eind aan het tijdperk
"Boekhandel Visser". Helaas,
het kan niet anders. Na rijp
beraad heb ik besloten om per
3 I december 201 I met de zaak
te stoppen. Tot die tijd is de

zaak elke middag weer open
van 13.00 uur tot 18.00 uur
en b zaterdags van 13.00 uur

tot 16.00 uur. Bijna alles wordt
met 50% korting verkocht,
dus sla uw slag en help mij
de winkel leeg te verkopen.
Ook voor St. Nicolaas is dit
natuurlijk een buitenkansje:
bijna alles voor de halve prijs!

Tot ziens!
Hinke Visser-Hoogland

Jouke Wijnja
PensioenAdvies/
Advies en Kies
lJlst
Na ca. 2O jxar in loondienst
in de financiële dienstverlen-
ing te hebben gewerkt heeft
Iflster fouke Wijnja zich
onlangs gevestigd als zelf-
standig pensioenadviseur.
Bovendien heeft hij zich als
franchisenemer aangesloten
bij Advies en Kies, waar-
door hij de klant ook van
dienst kan zijn op het gebied
van schadeverzekeringen.
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Jouke Wijnja heett na zljn
Heao-opleiding altijd gewerkt
in de financiële dienstverle-
ning, waardoor hij inmiddels
bijna 20 jaar ervaring heeft
met het beheer en advies
van pensioenen. Door per-
manente educatie en vooral
door zijn ruime praktijker-
varing mag fouke Wijnja zich
met recht specialist op pen-
sioengebied noemen. Na
jarenlang in dienstverband te
hebben gewerkt, besloot hij
onlangs zich als zelfstandig

pensioenadviseur te vestigen.
De pensioenen staan momen-
teel volop in de belangstelling.
Het is een breed vakgebied,
dat ook nog eens regelmatig
aan veranderingen onderhe-
vig is. Voldoende reden dus
om een ter zake deskundige
adviseur in te schakelen.
Maar vaak blijkt tijdens ad-
viseringsgesprekken, dat ook
behoefte bestaat aan infor-
matie en oplossingen op het
gebied van schadeverzeke-
ringen. Om de klant optimaal
van dienst te kunnen zijn
heeft Jouke Wijnja zich om
die reden als franchisenemer
aangesloten bij Advies en
Kies (www.adviesenkies.nl).
Lees verder op pagina 3

Oproep
"Warme Winteravond"!
Wat was het gezellig tijdens
de fakkelavond in septem-
ber. Al die lichtjes en vuur-
korven! Tijdens de "Warme
Winteravond" kunnen we

ook wel wat gezelligheid en

lichtjes gebruiken. Daarom
een oproep aan alle bewo-
ners aan de grachten: Wat
zou het sfeervol zijn als jullie
lichtjes en vuurkorven kun-
nen plaatsen in de overtuinen
en bij de huizen op 16 de-
cember a.s., zodat de "Warme
Winteravond" een echte
warme winteravond wordt!
In ieder geval bedankt!
Herma Rosier Ondernemers-
vereniging-IJlst.
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Agenda
24 - 11 Passage, De dochters van kunstschilder Klaas Koopmans

vertellen over het leven en werk van hun vader, Schaapskooi,
20.00 uur

27 - ll Open sessie volksmuziel</folk, Stadsherberg, 14.00-17.30 uur

27 - 11 Stadslaankerk bijzonder concert Willekoar Heeg en Kom-
paenenkoar Iflst, 15.30 uur

11 Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

12 Utfiering Meiinoar Ien, Utherne, 20.00 uur

l0 - 12 Samen Eten, Schaapskooi, vanaf 17.00 uur

16 - 12 Warme Winteravond op de Overkluizing vanaf 19.00 uur

1 7 - 1 2 Stadslaankerk, Ferhaal fan foazef -fesus myn jonge, 20.00uur

l8 - l2 Open sessie volksmuziek/folk, Stadsherberg, 14.00- 17.30 uur

18 - 12 Kerstconcert Chr. Muziekvereniging Concordia, Mauritius-
kerk. 19.30 uur
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5 bedrijven gevestigd aan

Nijesyl 25 in Oosthem
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INTERIEUR

TEG E LWE RKE N

T. 051s - 533439
M.0619 742653
www.faberbouw-nl

T.0515 -532132
wwwfabertegelwerken.nt

T.0515 - 532880
M.0624 50 40 1l
www.muttiking.nt

CAS.WATER-CV-DAK-ZI NK

M.0611 0612 95
www.vlasmaninstallaties.nl

Renovatie, 0nderhoud,
aanleg en (sier) bestrating
van uw tuin

T.0515 - 335498
M. 06 53 54 06 66

Jouke Wijnja
PensioenAdvies/Advies en Kies lJlst
Vervolg blad 1

Samen sta je immers sterker. Die keuze is niet zomaar gemaakt.
Advies en Kies heeft namelijk grote deskundigheid voor het
MKB, de ZZP-er en de particulier. Daarnaast is er specifieke
deskundigheid ter zake het verzekeringspakket voor agrarische
bedrijven en op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering voor ondernemers (AOV). Advies en Kies staat boven-
dien voor een vorm van dienstverleningdiebij JoukeWijnja past.

Het bedrijf kent namelijk:
. een helder beloningssysteem, waar mogelijk zonder

provisie;
. een laagdrempelig en betaalbaar advies;
. een goede, centraal geregelde administratie, waardoor de

klant bijvoorbeeld altijd digitaal inzicht heeft in de eigen
polissen.

Daarnaast kan over en weer gebruik worden gemaakt van
elkaars specialismen. U kunt uw pensioenzaken en schade-
verzekeringen daarom met een gerust hart overlaten aan

fouke Wijnja. Samen met u zoekt hij graag naar de beste
mogelijkheden en oplossingen op het gebied van schadever-
zekeringen en pensioenen. Oplossingen, die naadloos aan-
sluiten op uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Meer
weten? Ga naar www.joukewijnja.nl, maar fouke Wijnja
Iegt u ook graag persoonlijk onder het genot van een kop-
je koffie of thee bij u thuis uit wat hij voor u kan betekenen.
U kunt telefonisch een afspraak maken door te bellen naar
06 233 266 77 of door een mailtje te sturen naar
j ouke@adviesenkies.nl.

dofterfivacht
Frieslond "f

Uw huisarts brl spoed
buiten kantoortijden

De dichtsbij zij nde h u i sa ft-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)
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Overtuinentatr
Zaterdag2 jluni 2012

la, u leest het goed, de derde
editie van de overtuinenfair
komt eraan. We hebben als

organisatie de overtuinenfair
van 4 juni 2011 geëvalueerd
en de koppen weer bij elkaar
gestoken of we nog eens een
overtuinenfair zouden orga-
niseren. Onze conclusie was:

]4, we gaan er voor. We zijn
weer aan het navragen of we
alle overtuinen en eventueel
stoepen mogen gebruiken.
Want er is een stuk van zo'n
6 overtuinen, welke niet ge-
schikt zijn om een kraam
in te zetten. Misschien gaan
we hier wel iets op de stoep
zetten. Het is voor ons ook
nog niet 1007o duidelijk hoe
we dit stuk van de gracht er
het beste bij kunnen betrek-
ken. Verder proberen we
weer een verscheidenheid
aan thema's in de overtuinen
te krijgen. Zodra we weten
welke tuinen we weer mogen
gebruiken gaan we aan de slag
met "standhouders". Via It
Dryltser Kypmantsje gaan we
u weer op de hoogte houden
van de ontwikkelingen.
Mocht u thuis nog witte la-

kens hebben welke u niet meer
gebruikt, dan houden we ons
nog steeds aanbevolen. Op
de website www.overtuinen-
fair.nl staat een aantal foto's,
zodat u nog eens kunt
nagenieten van de fantastisch
verlopen ovetuinenfair van
20rt.

De organisatie van de over-
tuinenfair;

Barbara Haagsma
tel.531955
Hotske en Harm de Vries
tel.532057
Martien Staalsmid
ÍeL.531221
Wietske Walinga
tel. 532108

Reacties kunt u mailen naar:
overtuinenfairijlst@hotmail.
com

Gevraagd
Hallo allemaal.

In Nij Ylostins zijn we druk bezig om het huidige activiteiten-
aanbod te gaan uitbreiden. Hiervoor zijnwe op zoek naar:
Vrijwilligers:
Die de activiteitenbegeleidster willen ondersteunen door
koffie/thee te zetten en overige hand- en spandiensten.
En vrijwilligers voor het serveren van de maaltijd.
Materialen zoals:
Stoffen, garen, breiwol, knopen, kralen, breinaalden, haaknaal-
den, kant, biesband etc.
Hebt u vragen over het vrijwilligerswerk of vragen over mate-
rialen dan kunt u mij altijd bellen.

Met vriendelijke groet,

fantsje Folkertsma
Tel.06-50503851

Verslag van de
Passage-avond
Afdeling Drylts
op 22 september
2011

Mevrouw Annet Nellen uit
Iflst is de zeer welkome gast
op deze avond. Zij werkt als
vroedvrouw voor diverse
organisaties (o.a. "ZOA' en
"Woord en Daad") in crisis-
gebieden. Zij doet haar werk
vaak onder zeer moeilijke
omstandigheden en vertelt
over de schrijnende situaties
die zij tegenkomt. Zij heeft
in Zuid Afrika gewerkt en
na de aardbeving in Haïti is
zij ook daar werkzaam ge-
weest. Het indrukwekkende
relaas wordt door de Pas-

sageleden zeer gewaardeerd.

Verslag van de
Passage-avond
Afdeling Drylts
op 27 oktober
2011

De heer H. Postma uit "Top en
Twel" is de spreker van deze
avond. Het onderwerp is "Sa

moai is it Heitelàn'. Hij begint
met dia's van IJlst en omge-
ving, een feest van herken-
ning. Daarna voert hij de leden
mee langs wegen, sloten en
weiden. Bij alles wat daar zijn
aandacht trok, op het land, in
de lucht of in het water, hoort
een verhaal. De leden kijken
en luisteren geboeid en een
warm applaus is zijn deel.
De volgende ledenverga-
dering van de Christelijk-
Maatschappelijke vrouwen-
beweging Passage is op 24
november a.s. om 20.00 uur.
Dan vertellen twee dochters
van de kunstschilder Klaas
Koopmans over het leven en
werk van hun vader in De
Schaapskooi bij de Stads-
laankerk. Belangstellen-
den ziin van harte welkom!

Gerrit de fong zocht het on-
langs hogerop. Met behulp
van een hoogwerker bevond
hij zich letterlijk in hogere
sferen. Dat leverde de nodige
reacties op van voorbijgan-
gers. Sommigen meenden dat
Gerrit zijn ogen wat minder
werden, waardoor hij van
dichtbij moest kijken hoe laat
het was. Anderen dachten
dat Gerrit de klok bijstelde
naar de wintertijd. Weer an-
deren noemden hem "Gerrit
zonder hoogtevrees". Com-
mentaar genoeg dus, maar
geen van de omstanders wilde
mee omhoog, zelfs niet met
geld toe. Maar wat was nu
de werkelijke reden van dit
hoogstandje? Wel, Gerrit de

|ong inspecteerde'gewoon'
het houtwerk aan de toren!

Gollecte dieren-
bescherming

De collecte voor de dier-
enbescherming in de 1e

week van oktober heeft het
mooie bedrag van € 795,39
opgeleverd. Dat ondanks het
feit dat we te weinig collec-
tanten hadden en dus niet
alle straten gelopen konden
worden. De opbrengst van
de hele gemeente Sódwest-
Fryslàn is € 1.2878,49. Alle
gulle gevers hartelijk bedankt!

Namens de dierenbescher-
ming,
Tineke Pheifer

1.,,
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"Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui, Hoort"

In It Dryltser Kypmantsje van
augustus/september schreef
ik o.a. over de tot dan behaal-
de resultaten op de verschil-
lende concoursen. Als u dit
leest is het concoursseizoen
afgelopen en zal het om-
roepen zich beperken tot iflst
en de regio of waar ze maar
uitnodigen om aankondiging
te doen van een evenement
of feestelijkheid. Misschien
een idee: wordt uw partner
50 of 65 jaar, zljn uw ouders
25,40,50 of60 jaar getrouwd,
u kunt mij altijd bellen om
ze in het zonnetje te zetten.
De resultaten van de laatste

2 concoursen zijn als volgt.
Op zaterdag 24 september in
Zandvoort waren er 13 om-
roepers. Ik haalde daar een

gedeelde 10e plaats. Het laat-

ste concours was in Hattem
op 8 oktober. We waren daar
in het kader van het choco-
ladefestival, een groots opge-
zette markt met chocolade
als hoofdthema. Verbazing-
wekkend wat je allemaal met
chocolade kunt doen. Te den-
ken valt aan make-up, haar-
decoraties en natuurlijke ver-
sieringen van taarten e.d. Een

geweldige dag daar in de kop
van Gelderland. Hier waren
16 omroepers en het behaalde
resultaat was een gedeelde

9e plaats, samen met de Hat-
temse omroeper Piet Schuijn.
Een opmerking, welke ik hier-
bij moet maken, is dat ik van-
wege een verkoudheid weinig
stemvolume had. Geen ex-

cuus maar wel een felt. Deze

verkoudheid speelde ook al

tijdens de fakkelavond van

30 september, vandaar dat u
mij waarschijnlijk niet veel
gehoord hebt. Het was trou-
wens wel weer een fantastisch
evenement en wat hebben we

het geweldig getroffen met het
weer. Het was tot laat in de

avond gezellig op de gracht. In
het vorige Kypmantsje schreef
ik er ook al over, maar we zijn
op 29 oktober aanwezig ge-

weest in Kampen. Daar werd
'de dag voor de regionale ge-

schiedenis en streekcultuur"

georganiseerd. We hebben op
deze dag het omroepen ge-

promoot door het inrichten
van een stand in de Boven-
kerk en natuurlijk door het
omroepen in Kampen zelf.

We zouden ook proberen een

eigen omroeper in Kampen te

benoemen. Helaas was er - tot
nu toe - maar 1 kandidaat en

die was ook nog eens op va-
kantie. We gaan alsnog pro-
beren om Kampen aan een
eigen omroeper te helpen,
misschien tijdens de Kerst-
markt. Dat Iflst hier weer op
de kaart gezet is mag ik u niet
onthouden. Bij het aanbieden
van de 'geloofsbrieven" aan

de burgemeester van Kampen
dhr. B. Koelewijn sprak ik o.a.

over het "doe en kijkcentrum
Nooitgedagt". Hierop rea-
geerde de burgemeester dat
hij 's middags naar de receptie
van de 75-jatige ijsvereniging
moest en dat hij de mensen
daar zou attenderen op de uit-
gestalde Nooitgedagtspullen
in onze stad. Zoals ik in het
begin al schreef is het con-
coursseizoen afgelopen. Vol-
gend jaar zijn er weer diverse
concoursen, waarvan er 2 in
België zullen plaatsvinden.
Aan het einde van het seizoen

worden ook altijd kam-
pioenen gehuldigd. We heb-
ben dit jaar gestreden - het is
geen strijd, maar een prettig
deelnemen aan de concour-
sen - voor het Nederlands
kampioenschap, het kam-
pioenschap der Lage Landen
en de zgn. Hanzebokaal. Het
Nederlands kampioen-
schap kan alleen door een

Nederlandse omroeper
gewonnen worden. De
Belgische omroepers - Belle-
mannen genoemd - strijden
mee in het kampioenschap
der Lage Landen. De Hanze-
bokaal wordt gewonnen
door die omroeper die het
best in de verschillende con-
coursen in de Hanzesteden
heeft gepresteerd. Kampioen
van Nederland (NK) en de

Lage Landen (LL) werd Peter

Vader uit Zwolle. De Hanze-

bokaal ging naar de omroe-
per van Oisterwijk Henk v.d.

Nieuwenhuizen. Mijn collega
uit Bolsward, Henk Bijlsma,
werd in alle 3 de uitslagen 3e.

Zelf ben ik voor het NK en

voor de LL 6e geworden, bij
de competitie voor de Hanze-
bokaal was er een gedeelde 6e

plaats. Als je nagaaÍ dat er 24

omroepers aan de verschil-
lende concoursen kunnen
deelnemen ben ik niet on-
tevreden over de einduitslag.
En dan is er nog het nieuws
over de stadsomroeper van
Sneek. Het heeft lang geduurd
maaaaaar, de kogel is door
de kerk. U hebt het vast al

in de verschillende kranten
gelezen en op de lokale radio-
en tv-zenders gevolgd dat
de omroeper van Sneek ]an
Sjoerd de Vries zal worden.
Inderdaad, de zoon van
Hotske en mij. Reken maar dat
we trots zijn d,athij deze func-
tie op zich gaat nemen. Ikvind
het geweldig, zo wordt het een

familietraditie. We horen vast
nog veel van hem, al moet
je dan wel naar Sneek toe.

Tot een volgende keer.

Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries Eegracht24
0srs-s32057

Segt 6et
lsoottr

Segt 6et
l$oort!

'bloemen en p,anten
. bruids- en grafwerk
. kado-artikelen
. tuinplanten

verder alles wat mel
'groen'te maken heeft.

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
P€DICURE

CerÍ. Diabetische voet
Geeuwkade 1 1 - ïêlêfoon 531930

Uwkapsíe: aan hais
Voor jong en oud

Gerda de Jong

S;t'x,illa lW *tÁS lkunt
Gitaar, bas en zangles zonder

notenschrill
Alle apparatuur. giÍaren en

b*;sen aanwezig
De 'l-sjalk i7. lJlst

ilel : 06-2;1946 I e5i 05 I 5-5327?2
Ock voor opnilrrte,

tekste|:. nluziek
begelcidings c<l's

RY. N
Hair Care) (

I I PÍ.ttrtr Oe ttroming'
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Shiatsu, Voetreflextherapie,

Familie opstellingen
Skerwald 13. 86JB NË OOSTHEM

0515 - 532551 | 06 -34942112
www. hedwigydema. nl
info@hedwigydema.nl
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Bericht van Stadsbelang IJlst
bij de gemeente een verzoek
ingediend voor het plaatsen
van straatlantaarns aan de

Zuidwesthoekweg en de Su-

dergowei richting Hommerts.
De gemeente heeft hierop
geantwoord dat dit volgend
jaar in de beleidsvorming
meegenomen zal worden. Wij
vinden dit te lang duren en
zullen bij de gemeente aan-

dringen op een snellere af-
handeling. Tevens kwam het
punt van het verhogen van
het liggeld aan de orde. Stads-

belang heeft de gemeente
aangesproken op de enorme
verhoging van dit liggeld. He-
laas blijft de gemeente voor-
lopig bij haar standpunt dat
de verhoging redelijk is. Wel
hebben wij aangedrongen op
een grondig onderzoek naar
de indeling van de ligplaat-
sen in een categorie met ex-

tra voorzieningen. Dit bleek
niet te kloppen. Op dit mo-
ment loopt het onderzoek
van de gemeente nog. Aan de
orde kwam ook het afscheid
van vertrekkend bestuurslid
Roelie fohnson. Zij werd
door de voorzitter uitge-
breid bedankt voor haar
inzet van de afgelopen jaren.
Als nieuw bestuurslid werd
Majanka Faber door het
bestuur voorgedragen. Deze
voordracht werd door alle
aanwezige leden goedgekeurd.
Wilt u meer weten over
Stadsbelang lflst, wilt u lid
worden of heeft u bepaalde
ideeën? Neem dan contact
met ons op. Wij zijn bereik-
baar via de website www.
stadsbelangijlst.nl of op ons

kantoor aan de Geeuwkade
4. Wij helpen u graag verder!

Beste inwoners van lJlst. Op
donderdag 10 november jl.
werd door Stadsbelang weer
de jaarlijkse algemene leden-
vergadering gehouden. In
een enigszins matig bezochte
vergadering werden de leden,
maar ook niet leden, op de
hoogte gebracht van alle lo-
pende zaken binnen de Ver-
eniging Stadsbelang IJlst. De
toehoorders werd o.a. het
een en ander verteld over de
financiële stand van zaken

binnen de vereniging, waarna
direct ook door de vergade-
ring de contributie voor het
komende seizoen werd vast-
gesteld op € 5,00 per gezin per
jaar. Het aantal leden binnen
de vereniging groeit, maar he-
laas te langzaam. Het bestuur
zoekt naar mogelijkheden om
het aantal leden te verhogen.
Hierbij zullen ook de oude
ledenlijsten bekeken worden.
Vervolgens werd een korte
presentatie gehouden over
een aantal projecten waar
stadsbelang bij betrokken is.

Hierbij werd o.a. gesproken
over: De nieuwbouwplannen
van 5 appartementen op de
hoek Sudergowei - Dassen-

boarch. Mede namens de om-
wonenden heeft Stadsbelang
bezwaar tegen deze plannen
aangetekend bij de gemeente.

Wij hebben dit gedaan door
middel van een schrijven aan
het college van B & W, maar
ook door alle afzonderlijke
raadsfracties hierover te bena-
deren. Van deze fracties heeft
een aantal gereageerd. De ge-

meente heeft de planning om
deze kwestie in januari 2012
in de raad te gaan behandelen.
ook heeft Stadsbelang dit jaar

X3 u'nd ik leuk

itdrylt serkypmant sl e . nl

Hallo sportieve inwoners van lJlst!

Het jaarlijks terugkerende toernooi van sport en ontspanning
voor iedereen.

Met ondersteuning van:
. Herman voor de snert
. Volleybalvereniging Stànfries voor de organisatie

Waar, wanneer, hoe laat, kosten:
. Sporthal Utherne in Illst
. Zaterdag 31 december 2011
o Aanvang circa 11.00 uur tot circa 17.00 uur € 30,00 per

team, te voldoen in de zaal tijdens het toernooi

Aanmelden, vragen, bij zonderheden:
. Opgave kan via de mail naar Elbrich@stanfries.nl
. Inschrijving per team uiterlijk 9 december 2011
. Inschrijving op volgorde van aanmelding en vol is vol!
. In elk team behoren minimaal 2 dames te zitten.

Namens de organisatie,
Elbrich de fong & Antje Osinga

p.s. De snert zal weer gekookt worden door Herman Baudetl

Middagconcert'Willekoar' Heeg en
Kompaenenkoar "t Skip s0nder roer'
lJlst, in de Stadslaankerk
0p zondagmiddag 27 novem-
ber vindt om 15.30 uur in de
Stadslaankerk te lJlst een bij-
zonder concert plaats. Dan
zullen het Willekoar Heeg
en het Kompaenenkoar Illst
optreden. Het belooft een
verrassende muzikale mid-
dag te worden. Het Wille-
koar staat onder leiding van
de Tjetstsjeense dirigent en
zangeres Louiza Saitova die
veel bewondering en respect
heeft geoogst. Ze heeft haar
eigen stempel gedrukt op het
Willekoar dat zich presenteert
met prachtige liederen in het
Italiaans, Engels, Russisch en
Fries en laat het publiek ook
genieten van Afrikaanse zang
met een aanstekelijk tempo en
ritme. Het Kompaenenkoar "t
Skip sfinder roer" doet voor

het internationale repertoire
niet onder. Bekend geworden
door een veelvoud aan shan-
ty's hebben de Kompaenen
het aantal zangnummers ver-
rijkt met wereldmelodieën
die er mogen zijn. De toe-
hoorders zullen getrakteerd
worden op liederen uit o.m.
Duitsland, Kroatië, Ma-
cedonië, Ierland en Frankrijk.
Natuurlijkblijven ze ook dich-
ter bij huis. Harm van der
Meer dirigeert het veertig
koppige Kompaenenkoar. De
bekende schrijver en vertel-
ler Hylke Speerstra zal ook
zijn medewerking verlenen.
Kortom, een middag die voor
de muziekliefhebber veel in
petto heeft. De entreeprijs be-
draagt vijf euro, kinderen tot
12jaar hebben gratis toegang.



Vrouwen van Nu - Een avond over Mama Care
Op 27 oktober jl. waren er

32 leden en een aantal gas-

ten aanwezig in Het Wapen
van lTlst. Het thema van
deze avond was Mama Care
(= borstkankerzorg). Karin
Hempenius en |antien van der
Sluis zijn beiden werkzaam
op de afdeling Oncologie van
het Antonius Ziekenhuis.
Ze begeleiden patiënten die
te maken krijgen met borst-
kanker en daaraan geope-

reerd of op andere manier
behandeld worden. Een op

de acht vrouwen krijgt te

maken met borstkanker. Taar-

lijks krijgen 13.500 vrouwen
en 100 mannen d,eze ziekte.
De grootste groep hiervan is

tussen de 45 en 75 jaar. 23o/o

is jonger dan 50 jaar, 90o/o

wordt geopereerd, waarvan
75% borstsparend. 50% komt
in aanmerking voor hor-
moontherapie. Momenteel is
de 10-jaarsoverleving 75o/o en
deze neemt ieder jaar met to/o

toe. In 2009 zijn er aan borst-
kanker 3200, voornamelijk
vrouwen, overleden. Tot zover
de cijfers. Het tweejaarlijkse
borstonderzoek (in de bus)
vindt plaats vanaf het 50ste
jaar. De reden waarom niet
op jongere leeftijd met het
onderzoek wordt gestart is
een centenkwestie. Wanneer
het onderzoek een afwij-
king laat zien wordt de patiënt
via de huisarts hiervan op de
hoogte gesteld en doorver-
wezen naar het ziekenhuis.
Na de pauze gaan de verpleeg-
kundigen verder in op de ver-
schillende behandelmogelilk-
heden en nazorg. Hoe het
verdere verloop is hangt van
veel verschillende individuele
factoren af. Wel is het zo dat
hoe vroeger je menstrueert,
je eerste kind krijgt, in de

overgang komt, borstvoe-
ding geeft, dit het risico op
borstkanker kan verkleinen.
Volgens de afdeling Oncolo-

gie zijn vrouwen tussen de 50

en 70 jaar het meest mondig.
Deze groep was ruimschoots
aanwezig op deze avond en er
werden dan ook veel vragen
gesteld en beantwoord. In de
pauze was er ook nog gelegen-
heid Pink Ribbon artikelen
te kopen. Met de opbrengst
hiervan worden voorlichting,
onderzoek en zorgprojec-
ten gefinancierd. Voorzitter
Pieta Roorda bedankt de
beide spreeksters hartelijk
voor hun duidelijke uitleg bij
een vaak triest en emotioneel
onderwerp en wenst hen veel
succes bij hun werk. Dit gaat
vergezeld van het aanbieden
van een'Dryltser Houtsje'. De
volgende bijeenkomst is op
maandag 2l november, wan-
neer onze plaatsgenoot Edsko
Hekman ons heel veel over
onze stad Illst komt vertellen.
Gasten zi)n van harte welkom.

Gele Knop voor

Kampioenschappen in Drachten

De bakkers van De BoeÈs Bakkerij in

Goed Doel

Sinds enige tijd heeft de 'fles-

senautomaat' van Poiesz Su-
permarkt in Illst een extra
drukknop: de Gele Knop.
Wie - na het inbrengen van de
flessen - op deze knop drukt,
doet rechtstreeks een donatie
aan een goed doel. De op-
brengst van elke druk op de

Gele Knop komt volledig ten
goede aan The Hunger Pro-
ject. Deze organisatie wordt
gesteund door Millennium-
nel.werk Fryslàn. "Dit is een

superinitiatiefl' zegt fanke de
Pauq coórdinator van het
20lSFestival. "Het 2015Fes-
tival en de Millenniumloop
leveren een hoop geld op,
maar zijn slechts een maal
per jaar. De Gele Knop van
Poiesz is er het hele jaar." De
opbrengst van de Gele Knop
voor het Hunger Project
wordt bovendien door Wilde
Ganzen met 55 procent ver-
meerderd. Directievoorzitter
Piet Smit van Poiesz Super-
markten reageerde onmid-
dellijk positief op dit idee van
Millenniumnetwerk Fryslàn.
De supermarktketen heeft
16 filialen uitgerust met de

Gele Knop. 'Als de test goed
verloopt, komt de knop in
alle 62 filialen," aldus Smit.

de prijzen op de Noord-Nederlandse

Woensdag 9 november jl.
hebben de bakkers van De
Boer's Bakkerij meegedaan
aan vakwedstrijden om de
Noord-Nederlandse Kam-
pioenschappen in Drachten
en met succes! In totaal heb-
ben de bakkers meegedaan
met 8 producten. Het rogge-
brood werd bekroond met
een "eerste prijs met lof der
jury", wat inhoud dat het op
alle gekeurde punten met

een 9 werd beoordeeld. Hier-
mee is de bakkerij dan ook
Noord-Nederlands Kam-
pioen geworden. Verder werd
het suikerbrood, gebakken
door Erwin Hiemstra, met
een derde prijs bekroond.
Op de andere producten
kwamen de bakkers helaas

vaak net 2 puntjes tekort
om ook hiervoor met een
prijs huiswaarts te keren. Al
met al een prima resultaat.
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"Morgen mannenl' "Morgen
Pekel' De bank zit vol, dus

vraagt Peke: "Jongens, laat me
er even tussen zitten." "Dat
mag Peke, maar dan moet je
verhaal ook goed zijn." Peke

begint direct te vertellen.
"Mijn zwager", begint Peke,
"woont een paar straten ver-
der. Elke maandagmorgen
en vaak ook nog vrijdagmor-
gen komt hij een bakje doen
bij ons in het keukentje. Bar
gezellig. Wij kijken er altild
naar uit. En dan na de koffie
vraagt hij altijd: Peke, mag
ik je aanhangkar van de auto

even gebruiken? Hij handelt
wat in oud spul en dat moet
hij dan vervoeren. En vrijdag
gaat het net zo. fe raakt aan

die dingen gewend en dan zie
je daar naar uit. Zo ging dat
wel een paar jaar al. Maar op
een vrijdag vertelde mijn zwa-
ger, dat hij had zelf een aan-
hanger gekocht. Peke, ga maar
even met me mee, dan kun je
hem even bewonderen. En ja
hoor. Mijn zwager", zegt Peke,
"had een keurige aanhang-
wagen. Maar ja, wij misten
de gezellige koffiedrinker die
dagen wel. Mijn vrouw vond
het ook jammer, want die kan
goed met haar broer over weg.

Maar een paar maand later",
ging Peke verder, "kwam
hij weer op maandag koffie-
drinken en vroeg mij om de

aanhanger. Altijd goed, zei ik,

en dacht dat van zijn eigen kar
de verlichting het niet doet.
Maar de vrijdag was hij er al
weer, beregezellig. Maar toen
vroeg ik mijn zwager of de kar
nog stuk was. Nee, zijn mijn
zwager, ik heb hem verkocht.
Wat hebben we nou, zei mijn
vrouw. Nou, de buurman van
mij, die vroeg mij bijna één

keer in de twee weken om die
aanhanger even te lenen. Hij
had een grote tuin, dus vaak
veel afval. Daar had ik schoon
genoeg van. Du, ik dacht,
verkoop dat ding dan maar,
dan ben ik er van af. Dat zo-
doende. Mijn vrouw schoot
in de slappe lach en liep de
keuken uit. Waarom lacht ze

nou, zei mijn zwager. Ik zou
het niet weten. Het kan ver-
keren jongens", zegt Peke. "Tot
morgen mannen." "Hoi Peke".

Een goed idee, daar is de
Sint altijd blij mee...

keina's
Ifdirs ervice
Uw kapster aan huis
voor dames etl heren

Ook's avonds!

mij voor een afspraak:

06-14464784
www.rei nas h airservice.nl

Reina Kroes
Nijesyl60

865I NC lJlst

Power Yog?, Pilates,
Yogilates,

Intuitieve yoga,
Easy FIow yoga

Diverse workhops'
. Chakrayoga

Leren Masseren

Drukpuntmassage

Kíik voor meer info op:.
www, bodym i ndcenter. n I

Bel voor .-rí CnAls proeíes;

Harriet de Bruin
Maaike Diikstra
.]6-214914A7

ha rriet@ !:ody rn i nd center. n I

Stipepunt Drylts
Zuidwest Friesland omvat
zeven Stipepunten, waar-
onder het Stipepunt Drylts. De
Stipepunten bieden verschil-
lende vormen van onder-
steuning voor mantelzorgers
en vrijwilligers. Mantelzorgers
kunnen bij het Stipepunt te-
recht voor een luisterend oor
en informatie. De Stipepunten
organiseren mantelzorgcafés
en publiceren speciale man-
telzorgnieuwsbrieven. Behal-
ve mantelzorgers kunnen
ook vrijwilligers en vrijwilli-
gersorganisaties bij de Stipe-
punten terecht. De Stipe-
punten bemiddelen tussen
mensen, die op zoek zijn
naar vrijwilligerswerk, en orga-
nisaties, die op zoek zijn naar
vrijwilligers. De diensten van
het Stipepunt zijn gratis voor
de gebruikers. Stipepunt Drylts
richt zich op de bewoners
van de voormalige gemeente

Wymbritseradiel. De activi-
teiten bestaan nu nog voor-
namelijk uit contacten met
mantelzorgers en het bemid-
delen tussen vrijwilligers en

organisaties. In de nabije
toekomst wil het Stipepunt
Drylts proberen een zgn. klus-
sendienst op te starten. Veel,

voornamelijk oudere mensen,
zijn steeds meer op zichzelf
aangewezen. Vaak kunnen zij
10

gelukkig nog een beroep doen
op kinderen en/of buren, maar
dat is niet altijd mogelijk.
Tegelijk zijn er veel mensen
weliswaar niet meer betrok-
ken bij het arbeidsproces,
maar zouden zij zich wel graag

dienstbaar willen maken, bij-
voorbeeld door het uitvoeren
van kleinere klussen. Het
Stipepunt Drylts wil daarbij
in de toekomst graag bemid-
delen, waarbij zij zich in ee-

rste instantie zal richten op
de inwoners van Iflst. In een

later stadium kan dit worden
uitgebreid. Vooruitlopend op
een structurele aanpak wil het
Stipepunt Drylts al een eerste

start maken met de klussen-
dienst. Er ligt namelijk een

aanvraag voor het plaatsen van
een tuinscherm. Vrijwilligers
voor deze klus kunnen con-
tact opnemen met Stipepunt
Drylts. Medewerkers zijn aan-

wezig op woensdag- en vrij-
dagmorgen, van 9.30 - 11.30

uur. Ze zijn telefonisch bereik-
baar via 06-10264969. Ook
maandagmorgen zijn zij van
9.30 - 11.30 uur telefonisch
bereikbaar. Het emailadres
is drylts@stipepunt.nl. Uit-
gebreide informatie over de

Stipepunten en het aanbod
aan vrijwillige activiteiten
vindt u op www.stipepunt.nl.

Schoonheidssclon

Ytina Schot
Croleskw:rïier 88

865I HC ULST
05r 5 - 532907

Ytino

Ook cadeaubonnen verkrij gbaar

Behandeling uitsluitend
op alspraaK

trolo,bfril - kalt
àl"r,ag',aiï8, Y&t

frL.0515-53t229
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Fysiow)ímbrits
Fysiotherapie vergoeding 20 12: eigenltjkverandert er niet zo veel.

We hebben gemerkt dat er onrust is ontstaan over de vergoe-
ding van frsiotherapie in 2012. Als u al aanvullend verzekerd
bent, verandert er niet veel. U krijgt het aantal behandelingen
vergoed waarvoor u verzekerd bent. Indien u een chronische
aandoening hebt krijgt u na de eerste 20 behandelingen de
fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20
behandelingen kunnen worden betaald uit uw aanvullende
verzekering. Alleen indien u niet aanvullend verzekerd bent
moet u in dit geval de eerste behandelingen zelf betalen. In feite
veranderen de aantallen vergoede behandelingen enigszins.

Niet aanvullend verzekerd betekent:
o niets vergoed of
r indien chronisch, de eerste 20 behandelingen zelfbetalen.
. Wel aanvullend verzekerd:
r dan bepaalt de aanvullende verzekering die u hebt afge-

sloten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Voor Ziektekostenverzekeraar De Friesland geldt dat
de AV budget 9 en de AV standaard 12 behandelin-
gen vergoeden. De AV vergoedt extra 20 behandelin-
gen en de AV optimaal alle medisch noodzakelijke
behandelingen. De Friesland heeft nog meer keuze in aan-
vullende verzekeringen. Deze kunt U vinden op hun website.
U kunt ons altild bellen of mailen voor meer informatie.

Fysiowymbrits.
Telefoon; 05 15-53 1832

Mail: info@fysiowymbrits. nl

Vanaf begin december op het nieuwe adres:

De Dassenboarch 23 b, 8651 CB Illst.
Vertel Illsters om utens oveÍ

itdryltserkypmantsj e. nl

ELTAR
DAK & ZINKVIíERKEN

A. RUIJTERS
R. ANrMltsrRAA,T l2 05 l 5 ' 49 79 76
Êê$1 AH lJlsr 06 - 24 63 sl 35
W9/I{.EIIA'T.NL ELIAR@ONLINE.NL

It ferhaal fan
Joazef - Jesus myn jonge
Wat weten wij van |ozef? Niet
veel meer dan dat hij tim-
merman was en verloofd was
met Maria. En verder? De
Bijbel vertelt er weinig over.
Hij is niet veel meer dan figu-
rant in het bekendste verhaal
aller tijden. Eigenlijk wordt
hij letterlijk en figuurlijk
'dood" gezwegen. Nergens
is er een lofzang te vinden
over ]ozef. De Britse stand-
up-comedian |ohn Dowie
inspireerde dit tot het schrij-
ven van "The ]oseph Story".
In dit verhaal krijgt lozef
een gezicht. lozef neemt zelf
het woord. Wil zijn verhaal
kwijt. De mensen vertel-
len over de tijd voor de ge-
boorte en zijn ontmoeting
met Maria. Over zijn rol als

vader van een kind, dat niet
zijn kind is. Over een zoon,
die zijn eigen weg gaat, maar
ook over zijn beroep: tim-
merman. Een vak dat hij met
liefde uitoefent, ook al is hij
niet bepaald een groot talent.
lozefreageert in dit stuk op de
loop der dingen. Een naver-
telling van de geschiedenis,
maar dan vanuit zijn oog-
punt. Soms heftig, soms ver-
drietig. Maar ook geestig,
verliefd en soms wat verlaten.
Folkert Sijbrandij vertaalde
deze monoloog in het Fries.
Ook kruipt hij zelf in de huid

vanJoazef.In Ger de Wal vond
hij een regisseur die hem hielp
het stuk uit te voeren. Tekst-
coach Mirjam de Wal onder-
steunt hem hierbij. Samen
hebben zij intensief gewerkt
aan dit voor hen ondertus-
sen belangrijk en persoonlijk
project. Na vier succesvolle
voorstellingen dit voorjaar in
Bolsward, is Ioazef nu "On
Tour" gegaan. Op 17 decem-
ber a.s. vertelt loazef zijn
verhaal in de Stadslaankerk
in lJlst. Aanvang 20.00 uur.
Kaartverkoop:
Aan de zaal zijn toegangs-
kaarten te koop à € 10,00. De
zaal is open vanaf 19.15 uur.
Toegangskaarten zijn inclu-
sief een kop koffie of thee in
de pauze. Er is een beperkt
aantal kaarten beschikbaar
voor deze bijzondere voor-
stelling. Kaarten zijn te re-
serveren via email. U stuurt
daarbij een email naar info@
stadslaankerk.nl, met als

onderwerp loazef, en vermeld
uw naam, adres en het aantal
kaarten. Bij de ingang van de
zaal kunt u, onder vermel-
ding van uw reservering, de
kaarten afhalen à € 10,00. Hebt
u geen email? U kunt zich
ook aanmelden bij Boekhan-
del Visser of Boutique fenny.
Ook dan betaalt u in de kerk.

Volledig gedipíomeerd lqopediste Julia Xrulias heeÍt z;c| onlang:

3arestigd in Ulst $'.lif Ylortins). Ma irgnng nan I juni 9O1l kunt u ió n:ndqr

venupbrieÍ van een ats o[ spciolist door een logoped;st leten behandelen

(di;erte toè:anlslillheid lqopedie). Bel oí mail voor een vrijblilvend

in:alr:gesprek. Behlnd*lingen voor en na lontooruren lijn mogeliik.

de Spraak
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Met World Servants naar Ghana

Een jaar lang kijk je er naar
uit en dan is het zover. Op
donderdag 13 oktober ben ik
met 17 anderen vertrokken
naar Nangodi in het noorden
van Ghana om daar 3 huizen
te bouwen voor onderwij-
zers van de basisscholen in
dat dorp. Na de vliegreis van
6 uur moesten we nog 2 da-
gen in een bus voor we op de
plaats van bestemming waren.
We zaten vlakbij de grens van
Burkino Fasso. Na een warm
en muzikaal onthaal namen
we onze intrek in een huis van
een arts die dit voor ons be-
schikbaar stelde. Een douche
en wc en dat is wel een grote
luxe voor een World Servants
project. Omdat we op zater-
dagavond aankwamen begon-
nen we de volgende dag met
een kerkdienst. Nou en dat
is wel geweldig. De kleinste
kinderen staan te swingen op
hun kleine beentjes; het ritme
zit er dus al heel vroeg in. Een

hele belevenis om zo samen
ver van huis dezelfde God
groot te maken, fantastisch!
Maandag zijn we begonnen
met de bouw van de huizen,
waar de fundering al van was

aangelegd. De fundering op-
vullen met zand en grond wat
uit het gat kwam wat werd ge-
graven voor de latrine die er
gebouwd moest worden. Dit
werd gegraven met de afme-
tingen van 3 bij 4 bij 3.5 meter
diep. We zijn er wel mee be-
gonnen maar een Amerikaan
die daar werkte leende ons 6
lokale mensen en die hebben
uiteindelijk de klus geklaard.
Ook moesten we stenen sjou-
wen (18 kg per stuk), water
pompen en dragen voor het
12

maken van het cement. Maar
doordat het erg heet was en

we weinig schaduw hadden
werd ons tempo al heel snel

een Ghanees tempo. Doordat
er grote witte stenen werden
gebruikt trokken de muren
wel heel snel op. En elke dag

was er een programma voor
de kinderen op school. In de
klas zaten tussen de 50 en 90
kinderen. Er werd met elkaar
gezongen, gebeden en een
Bijbelverhaal verteld. Alles
werd vertaald door een juf
van de school. Als afsluiting
werden er werkjes gedaan
zoals een kleurplaat, papieren
brillen beplakt met stickertjes
( Bartimeus) en kroontjes
gekleurd en beplakt. Het is
een prachtig gezicht als je
al die kinderen ziet lopen
met wat ze gemaakt hebben.
Ook hadden we molentjes
meegenomen en we zagen dat
de leerkrachten er minstens
zo blij mee waren als de kin-
deren. Ze liepen steeds met
de molens rond. We hebben
gezinnen bezocht, veel ge-

vraagd over hun leven en ook
veel verteld over ons leven in
Nederland. le ziet dat ze z\ch
hier heel erg weinig van kun-
nen voorstellen. Ie bent in een

heel andere wereld terechtge-
komen. Maar de bevolking is
heel erg gastvrij en spontaan.
Wat ze hebben geven ze je. Bij
de officiële ontvangst met de

chief erbij zeiden ze: Goud en
zilver hebben we niet, maar
wat we hebben geven we jul-
lie en we kregen allemaal een

hoed opgezet tegen de zon als

we aan het werk waren. Het
bouwen ging heel goed, maar
je moet wel beseffen dat, als

je met een kleine groep gaat,
je niet het werk kan doen van
een groep van 35 mensen.
Maar de landcoórdinator zei:
je moet doen wat je kunt, als je
maar wel de tijd neemt om de
mensen te ontmoeten. Want
wat heb je gedaan als je na 3

weken hard werken zwaaiend
vertrekt en de mensen niet
hebt gesproken. Wat laat je
dan eigenlijk echt achter. Het
feit dat we daar geweest zijn
heeft heel veel gedaan bij de
mensen van Nangodi a\ zijn
de huizen niet helemaal af.
Dit wordt nog helemaal af-
gewerkt door de aannemer
en zijn 4 mensen. Ze hopen
voor het einde van het jaar de
huizen op te kunnen leveren.
Net voor we op het vliegtuig
stapten zijn we in Accra nog
op bezoek geweest bij Lifeline
Elim. Een meisjesproject waar
ik 5 jaar geleden een school
heb gebouwd. Daar waren
nog mensen die we kenden en
zij ons. Het was geweldig om
elkaar weer te ontmoeten en
te zien hoe die school gebruikt
wordt. We hebben een gewel-
dige tijd gehad in Ghana waar
we op terug kunnen zien, al
was het wel heel erg zwaar
door de hitte. De temperatuur
varieerde tussen de 35 en 40
graden. En dan kom je weer
terug in Nederland waar de
winterjas weer aan moet. Ook
heb ikwel een week of 2 nodig
om weer terug te zijn op mijn
eigen plekje. En in die tijd ga

ik achter de pc zitten en kijk
steeds weer de foto's door en
laat alles weer even herbele-
ven in mijn hoofd. Nagenie-
ten. Dit wilde ik even met u
allen delen. En als er mensen
zijn die meer willen weten of
foto's willen zien, dan kun-
nen ze me bellen voor een af-
spraak. Mijn telef.nr. is 0515-
533284.Ik wil een ieder heel
erg bedanken voor het geld
wat gegeven is om deze reis
te maken, voor de kaartjes die
gestuurd en telefoontjes die
gepleegd zijn. En die mensen
die voor mij/ons hebben
gebeden tijdens ons project.
Met een hartelijke groet
van foke van der Horst.

Opbrengst KWF

collecte
De collecte voor KWF kanker-
bestrijding afdeling Iflst heeft
€ 2.376,92 opgebracht.
Hartelijk dank daarvoor.
Heeft u de collectant gemist
dan kunt u alsnog uwbijdrage
overmaken op giro 26000

t.n.v. KWF kankerbestrijding
Amsterdam. Gooitske Groe-
neveld heeft na 25 jaar het
bestuur van de afdeling Iflst
verlaten. Voor haar inzet kreeg
zij de zilveren krab opgespeld
door Ettje Wassenaar, regio-
coórdinator van Friesland.
Wilma Floris en Mieke Berg-
stra zijn bereid gevonden
haar plaats in te nemen.

Namens het bestuuq
Durkje Feenstra.

webwurk?

webwurk.nl


