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Bea Boschma vertaat WtÍ lJl,st
0p 3 juni 1989 is het lJlster \IW-kan-
toor Geeuwkade 4 geopend door bur-
gemeester Cazemier. Feikje Sybrandy-
Meijer had in dit pand fotostudio de
Kykkast. In de loop van datjaar is Bea
als vrijwiltigster bij de VW begonnen.
Langzamerhand kreeg het VW-kan-
toor wat meer ruimte om folders en
artikelen uit te stallen. Inmiddets is
het een echte winkel geworden met
l/W-informatie en cadeauartikelen.
Bea heeft in de afgelopen 24 jaar heel
wat bezoekers te woord gestaan. Vaak
aardige mensen die waardeerden

dat je hen kon helpen, waar dan ook
maar mee...."Er waren altijd heel veet
wagen over de (schaats) Etfsteden-
tocht. Fietsers die de tocht reden kwa-
men hier om een stempel van de stad
IJlst. Er was zelfs een keer een man
met paard en wagen die voor ons kan-
toor stopte en een stempet wilde..."
0p vrijdag 14 september nam Bea in
het haar zo vertrouwde kantoor, waar
nu ook makelaardij Kuperus-Heeringa
is gevestigd, afscheid van WtI-Zuid-
west Friesland. Ze krijgt nu wat meer
tijd voor hobby's en kleinkinderen.

Robert Toussaint van VW-ZWF bood
bloemen aan en bedankte haar voor
haar inzet en coltega's en bekenden
hadden leuke cadeau 's meegenomen.
Wij wensen Bea het beste voor de toe-
komst.

Sinterktaasintocht lJlst zaterdag24 november v.a. 13.30 uur
Het duurt nog
even voordat
Sinterktaas
weer naar lJtst
komt, maar
hij heeft ons

vertetd dat hij zaterdag 24 november
aankomt in lJlst. Vanaf 13.30 uur is
het voorprogramma op de kade in het
centrum van lJtst (Galamagracht). 0m
ongeveer 14.00 uur zat Sinterklaas met
zijn stoomboot, de Johanna Jacoba,
aanmeren aan de kade bij de voormalige
fabriek van Nooitgedagt. De intocht zal
dit jaar muzikaal worden begeleid door
Troubatainer Rintje Kas. Na ontvangst
aan de kade zullen Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten lopend naar de Stadsher-
berg'HetWapen van IJlsí gaan. Hij heeft
dan ate tijd om de kinderen persoonlijk
gedag te zeggen. Van 15.00-16.00 uur is
er voor de kinderen van groep 7 t/m 4

nog een programma in de Stadsherberg.
Let op: Wegens veiligheidsvoorschriften
kunnen atteen kinderen meteen Sinter-
ktaasbutton van school worden toelaten.
Zet 24 november atvast in de agenda,
want het betooft weer een bijzondere in-
tocht te worden! De Sinterklaasintocht in
IJlst is mede mogelijk dankzij onze spon-
sors en donateurs.
Sponsors: Ondernemersvereniging lJlst,
Poiesz supermarkt lJtst, Stichting Johan-
na Jacoba, Rabobank Sneek- Zuidwest
Friesland en De Boert Bakkerij.
Ilonateurs: Bakker Technisch bedrijf,
Berco Machine- en Apparatenbouw BV,
Bouwkundig Bureau de Jong, Cees Zijs-
ting Techniek, De Berneboel, De Vries
Stukadoors, F.H. Baudet, Fa. Heeringa
(S. Heeringa), Folkert de Vries, FreeBa-
lance, Gebr. Sikma BV, Gerlofsma Ho-
veniersbedrijf, Ing. Buro Linek, Jaars-
ma Grondverzet, Jakobs Agroktussen,

Jenny's Boutique, Kapsalon de Spieghet,
Kerst Koopman BV, 0nderhoudsbedrijí
Huisman, Posthuma batterijen, Posl
Woon- en Projectadvies BV, Rosier fim-
mer en Onderhoudsbedrijí Ski4U, Stads-
herberg "Het wapen van lJlst", Stienstra
& v.d. Wal, Sybren v.d. Zee, Sijperda Har-
dy, Troelstra & de Vries, Vak Apart, W.P.
Spoelstra B.V. en Y.D Groeneveld Hove-
niersbedrijf.
Witt u ook donateur worden, ats bedrijí
of particulier, dan kunt u uw donatie
overmaken op bankrekeningnummer
370637676 onder vermelding van 'do-
natie intocht Sinterktaas'. Indien u de
intocht op een andere manier witt spon-
soren dan kunt u contact opnemen met
Monique van Dam: aatss@kpnplanet.nl
of.0657620490.
De Sinterklaascommissie lJtst,
Hendrik Nauta, Rixt Inia, Margo Vos, Jetle

Wierda, Petra Post en Monique van Dam

Vrouwenkoor "'t Roer om" jubileert!
Het is al weer ruim vijf jaar geleden
dat het VrouwenkooÍ "'t Roer om"
werd opgericht. Een goede reden
om dit eerste lustrum met een jubi-
leumconcert te vieren. Het concert
zal worden gehouden op vrijdag 23
november aanstaande in de Mauri-
tiuskerk aan de Eegracht. Het koor
heeft onder leiding van dirigent Sas-
kia Heeringa een mooi en divers re-
pertoire samengestetd. De muzikale
beqeleidinq wordt verzorqd door

Sierk Hon-dema op de piano. Ook zult
u met het koor vlotte liedjes kunnen
meezingen waarbij de begeleiding
wordt verzorgd door Wibe Steenaart
en Jan Slotboom met trekzak. Naast
het jubilerende koor zal er ook gemu-
siceerd worden door een speciaal voor
deze avond samengesteld combo.Zij
brengen geweldige dixielandmuziek
waarmee ze u aangenaam zullen ver-
rassen. Kortom, een zeer gevarieerd
proqramma, dat u niet maq missen.

Koor en dirigent nodigen u van harte
uit dit jubiteumconcert bij te wonen.
Dit feestelijke muzikale treffen be-
gint om 20.00 uur. De entree is wij.
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Btik op de llryltser souder.
Uitnodiging!!!
We nodigen een ieder uit die betangstelling heeft voor
oude dia's uit de jaren'70 met o.a. Vrouwenvereniging,
Stadsfeesten, Modeshow, Aanleg ijsbaan, Kermis op de
Overktuizing, Gynrnastiekvereniging, Schaatswedstrij-
den, Voetbalvetden Mienttàn etc.

Totaat zijn er zo'n 1.000 dia's te bekijken,
dus kom op tijd.
Een avondje "Btik op souder".
Graag wel aanmelden bij:
Piet ten Woude van Scheepswerf ten Vtloude
E-mait: info@scheepswerftenwoude.nl
Tel.: 0515 - 532036
of Cor de Vries
van Archief lJtst
E-mail:
info@cordevries.com
Tet.:06 -22565857

Ilatum:10 november

.fetel>tut%

om 19.30 uur
bij scheepswerf ten wouae.{q Wa"'i'e

puLaTtE
Frysliin

twitteraccount:
www.twitter.com/
chantal manten

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pnaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kop$ en/of advertendes:
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
12 novernber a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mait: edskohekman@wxs.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje
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Gollecte KVUF Kankerbestrijding
3-8 september 2Ot2
Zoats gebruiketijk is er in de 1e week van september weer
gecollecteerd voor de KIIIF Kankerbestrijding. In 656 plaat-
sen in Nederland zijn meer dan 10.000 collectanten de
straat op gegaan om voor dit zeer noodzakelijke doet geld
in te zameten. De opbrengst in lJlst bedroeg €. 2.233,44.
IJlster cotlectanten, hartetijk bedankt voor uw inzet en wij
hopen in 2013 weer een beroep op u te mogen doen.
Het kan zijn dat u bij het lezen van dit prachtige resuttaat
denkt: daar wit ik wel aan meewerken dan kunt u dat ken-
baar maken bij Durkje Feenstra, tel532647.

I(WF afdeling lJtst,
Durkje Feenstra
Witma Ftoris
Mieke Bergstra

Gevonden na de taatste rommelmarkt:
een Adidasjack

Bij de taatste rommelmarkt is er een Adidasjack
blijven hangen. Hetjack kan worden opgehaatd op
Gatamagracht 85. Tet. 532189.

Elly IJsselstein.

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

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

Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Int. Fokke Rosier,
De Kling 27,8657 C[ IJtst, 0575-532234/06-50657648

25 oktober

26 oktober
6 november

10 november

10 november
22 november

22 november

15 oktober Vrouwen van Nu, avond over sociate media
met Marjo Vonderman over het gebruik van
Hyves, Facebook en Twitter,
Het lÀIapen van lJtst, 20.00 uur
Passage, lezing over Fedde Schurer door mev:
Janneke Liemburg uit Wommets, 20.00 uur
Ktaverjassen Bar t Kypmantsje, 20.00 uur
Koffieochtend, grote zaat Nij Ytostins,
vanaf 9.45 uur
Blik op'e Dryltser souder, Scheepswerf
ten Woude, 19.30 uur
Samen eten, Schaapskooi, 17.00 uur
Rients Gratama, It HimsterhÊs Oosthem,
20.00 uur
jaanrergadering Vereniging StadsbeLang lJlsl
MFC De Utherne, 20.00 uur

23november Mauritiuskerk,JubileumconcertVrouwen-
koor't Roer om', 20.00 uur

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op

woensdag- en wijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Gatamagracht 3t (tocatie Thuiszorg).
Ze zíjn tetefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emaitadres is drytts@stipepunt.nt.

dokterfivacht
Fríesland l,t

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbijzij nde hu i sa ft-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL2 7 LL2
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Logopedie? Nu ook in Ulst! U kunt zó nu zonder venvijsbrief

door een logopedist laten behandelen. Bel oÍ ma;l volled6 gediplo-

*eerd logopediste Julia Krulias voor een vrijbliivend intakegespre[.

Báanddingen voor €n na laniooruren ziin mogelijl.

te IJlst
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Stadsbetang lJLst en het Masterplan
Stadsbetang lJtst praat u gÍaag bij over de recente ontwikkelingen binnen het
Masterptan. Er is veel gebeurd in de afgetopen maanden. Hierover hebben wij
u in de juti-editie van It Kypmantsje geïnformeerd.
Onderstaand het vervotg per (oorspronketijk) onderdeet.

1. Het treinstation
Station lJlst: Aangezien de stoomtrein
zijn taatste stoom heeft uitgebtazen is
dit project doorgeschoven naar de toe-
komst. Ats er duidelijkheid is over de

stoomtrein en een eventuete doorstart,
is er de mogeLijkheid dat de (unieke)
ptannen weer opgepakt worden.
Het masterptanbudget is nu beschik-
baar voor de 2 overige ptannen. Daar-
naast is het initiatief "8 van lJlst" ge-

noemd in de plannen van de gemeente
SWF. Hiewoor verwijzen wij u naar het
Kypmantsje van 29 juti 2072, waar deze
ptannen uitgebreid zijn beschreven en

besproken.
2. De houthavens lJtst
Het ptan Houthavens lJlst is gericht
op het gebied van molen de Rat en

heeft de hoogste prioriteit binnen het

Masterplan gekregen. De gemeente SWF

onderzoekt wat de mogel.ijkheden zijn
om het gebied uit te breiden en meer af-
meermogetijkheden te creëren. Voor het
eind van 2012 moet er duideLijkheid zijn
over de haalbaarheid, ook financieel.
3. IJsbaanterrein
De ptannen rond de ijsbaan en de Fiert-
jepschansen zijn gericht op het aan-
trekkelijk maken en opwaarderen van
de passantenhaven. De sanitaire voor-
zieningen rond de passantenhaven
zijn, samen met de bewegwijzering,
onvoïdoende. In het eerste Master-
plan staan een extra gebouw nabij de

haven en een overkapping daar vlak-
bij. Echter een extra gebouw op deze

locatie is door de gemeente afgewe-
zen. Er is in en rond de bestaande
locatie naar mogetijkheden gezocht.

Na overteg tussen ce gemeente Jwf,
de gebruikers van de tocatie en Stads-
betang lJtst is een uitbreiding van het
pand naar de stootkant voor atle par-
tijen acceptabet gebteken en is boven-
dien, onder andere door zetfwerkzaam-
heid van de betrokken verenigingen en

stichtingen, financieel haalbaar. De

uitbreiding bestaat uit:
o De aanteg van een pad van de tig-

plaatsen naar het gebouw;
o ruimere sanitaire voorzieningen;
o een invalidentoitet;
o een stechtweervoorziening,zoats

een overkapping met (af)wasvoor-
ziening;

o een afsluitbare ruimte waar de
passanten bij stecht weer gebruik
van kunnen maken;

o bewegwijzering naar alte lJlster
voorzieningen, terwijl een beter pad
naar de locatie ook deet uit maakt
van het ptan.

Nu er duidelijkheid en overeenstem-
ming is hopen wij van Stadsbetang
IJtst dat dit taatste ptan in 2013 uit te
voeren is.

Lichtje aansteken in de Mauritiuskerk
0p 25 november vieren we in de kerk
de taatste zondag van het kerketijk
jaar en dan gedenken we mensen uit
onze kerketijke gemeente die het afge-
topen jaar zijn overleden. We noemen
hun namen en een famitietid steekt
een kaars voor hen aan. Ook steken
we een kaars aan voor alte anderen die
niet bij name genoemd worden maar
die we, misschien al tang, in ons hart
meedragen.Dit jaar witten we apart ook
een kaars aansteken voor alle stad-
genoten die het afgelopen jaar zijn
gestorven. We zijn immers als Drylt-
sers ook met etkaar verbonden. Wan-
neer de kaars voor alte lJtsters wordt
aangestoken laten we kort even de

kerkktok luiden. In de kerk krijgt ie-
dereen ook de getegenheid zetf een

tichtje te ontsteken voor een geliefde
die je wilt gedenken. Veel mensen ko-
men dan naaÍ voren en steken een

waxinelichtje aan. Iemand zei vorig
jaar: Het zou wet mooi zijn als mensen
die misschien niet zoveel met kerk-
diensten hebben ook de getegenheid

krijgen om voor een eigen geliefde een

tichtje te ontsteken in de kerk. Daar-
voor is dit jaar voor het eerst de kerk
op zaterdagmiddag 24 november van
16.00 - 17.30 uur geopend. Er ktinkt
wat sfeervolle muziek en iedereen die
dat wil kan een tichtje aansteken ter
gedachtenis aan iemand die je Lief is.

Het is er rustig enje kunt even gaan zit-
ten of meteen weer weg gaan.
Voor alte lJïsters, of je nu veel, weinig
of helemaal niet getooft.
Zaterdag 24 november,
16.00-17.30 uur,
Mauritiuskerk Eegracht 48.

Stiltec entrum Mauritiuskerk
Iedere woensdagavond tussen of misschien wel voor een heel uur.

19.30 en 20.30 uur kunt u binnen- Er branden kaarsen; u kunt zelf een

topen in de lr[auritiuskerk om stil- tichtje aansteken, er staat een icoon,

te te zoeken. Stil.te voor 5 minuten er is een handteiding om stit te worden.

Stilte ats balsem voor de ziel. En wel-
licht vind je de monnik in jezelf! Ieder'
een, gelovig, twijfetend of ongetovig is
van harte wetkom.
Loop gewoon eens binnen op woens-
dagavond en ga even zitten.

Lees een boek rond het thema geloven/retigie en spirituatiteit
Zondagavond, 25 november is de

eerste bijeenkomst van een drie-
tat avonden rond het lezen van een

boek met het thema getoven/ re-
tigie/ spiritualiteit. Iedereen kan
een boek meenemen dat hem of

haar aanspreekt, wat je misschien al
hebt gelezen of wat je nog graag wil.tl.e-
zen ofwaarje van gehoord hebt. Ook ats
je nog geen boek weet benje van harte
welkom. Samen kiezen we die avond
twee boeken uit die we gaan lezen.

We doen dat in de gemoedetijke sferen
van de Stadsherberg. Een ieder die mee

wil lezen is van harte welkom om 19.30

uur in het ltVapen van lJtst.
Voor info: Geeske Ytema tet:53 15 21

of Mea Feenstra: tet:53 29 92.
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De 12-jarige Ktaas Odolphievan Kyokushin Karate lJlstheeftzaterdag 22 septem-
berjt.de OLdehove Cup 20l 2indewachtgesteept. Hetkaratetoernooivondvoorhet
derde achtereenvolgendejaar ptaats in Sporthat Kalverdijkje in Leeuwarden. De

organisatie was in handen van karatevereniging Iryoku uit Leeuwarden/Stiens.

Otdehove Gup
Aan de Otdehove Cup deden ongeveer
80 jeugdige en votwassen deelne-
mers mee, afkomstig van 1t schoten
(dojo's) uit heel Nederland. Namens
Friesland waren teams uit Drachten,
Dokkum, IJlst en Leeuwarden/Stiens
vertegenwoordigd. De karateka's kon-
den prijzen winnen op de onderdelen
kata en kumite. De belangrijkste on-
derscheiding werd niet 'gewonnen'
maar verdiend: de 0ldehove Cup. De

bokaal gaat jaartijks naar degene die
volgens een speciale jury het meest de

kernwaarden van het (Shin)kyokushin
karate (moed, witskracht, respect)
heeft uitgedragen. De Cup ging in 2010

naar Delfzijl en in 2011 naar Zutphen.
Dit jaar btijft hij in Friestand. Klaas
OdoLphie van Kyokushin Karate lJtst
kreeg de door kunstenaar Ktaas Lage-
weg uit Leeuwarden ontworpen bokaat
aan het einde van de dag uitgereikt.

De pupil van trainer Fokke Rosier had
zowet op het onderdeel kata - loopvor-
men (tweede) als kumite -vrije gevecht
(vierde) veel indruk gemaakt. Arend
Mud, toernooidirecteur/voorzitter 0l-
dehove Cup-commissie:'Klaas 0dolphie
toonde de meeste moed en wilskracht
in een poute met louter grotere te-
genstanders. Sommigen waren bijna
een keer zo groot. 0ndanks pijn en
ongemak bteef hij ze met mooi karate
bestrijden. Daarnaast toonde Klaas
respect voor zijn tegenstanders en de
arbitrage, ook wanneer hij de partij
had verloren.'In de verschiltende pou-
les van het Kumitegedeelte zijn Rick
Adema, Irene Rosier en Atex Fijtstra 1e

geworden. Rick Adema heeft gecontro-
leerd gevochten en heeft zijn partijen
d.m.v. goede stoten en trapcombina-
ties gewonnen. Irene Rosier deed voor
het eerst mee met de votwassen poule,

ze heeft zich goed geweerd en overtui-
gend gewonnen. Atex Fijl.stra zat in de

zwaarste gewichtsktasse. In zijn laatste
partij was zijn tegenstander 104 kilo
(Al.ex 87 kg) en twee koppen groter. Hij
heeft deze partij gewonnen door harde
lowkicks en harde stootcombinaties,
Hiermee haalde hij een waza-ari (haïve
punt) en werd hij winnaar. Omdat er 1

minuut herstel zat tussen twee partij-
en waren het zware partijen voor Alex,
In de verschittende poules zijn Dirlt
Adema, Reinold Nooitgedagt en Robin
Vereecken 2e geworden. Zij hebben ir
hun poutes de 2e ptaats verdiend!
Een mooie overwinning voor Kyoku-
shin Karate lJlst!

Bekendmaking prijzen vertoting G.M.V. Goncordia
In september jL. zijn wij van de Christelijke Muziekvereniging Concordia bij u ïangs de deuren geweest om loten
te verkopen. De trekking van de prijzen is geschiedt door ons Eretid Cees Lanting.

De prijzen zijn op de volgende lotnummers gêvallen:
'le prijs € 100,-- Lotnr. 1060
2" prijs € 50,-- Lotnr. 0813
3" prijs €.25,-- Lotnr. 1815
4e prijs €.25,-- Lotnr. 1508
5- prus
6" prijs
/- prljs
8" prijs
9u prijs
10e prijs
11e prijs

%***
€25,-- Lotnr. 1348
€25,-- Lotnr. 0322
€ 10,-- Lotnr. 1118
€ 10,-- Lotnr. 1591
€ 10,-- Lotnr. 0691
€ 10,-- Lotnr. 1191
€ 10,-- Lotnr. 1296

CNDRSCSEIDS XET B:
(-NlNKlTfta a&t!wlNc

De prijzen zijn af te halen
bij onze penningmeester
G.J. Schoonbergen,
Bockamastr aat 54 te lJtst.

Namens het bestuur
onze hartelijke dank
voor uw deetname.

Bestuur
C.M.V. Concordia Drylts

Ontangs gesignateerd
in lJlst:
een prototype van een
etektrisch aangedreven
(Jacuzzi)boot.
Binnenkort start de productie
van een exemptaar voor
Werf lJtst.
Naar verwachting zat de boot
tussen Sinterklaas en Kerst

beschikbaar zijn.

Foto Martin de Groot





"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui
Hoort"

Schreef ik voor de vakantieperiode,
dat het even rustig zou zijn in omroep-
land? Wel dat is nu wel weer voorbij. Ik
zaL u op de hoogte brengen van waar
we ons ats omroepers zoat hebben la-
ten horen. Zo togen er op zaterdag 8
september totaat 14 omroepers naar
Hattem om daar deel te nemen aan het
Dikke Tinne festivat. Een historische
markt in het centrum van deze oude
stad. De gebruikelijke folders - pro-
motie Drytts - en het aanbieden van de
ondertussen bekende broodplank van
houtzaagmoten de Rat met daarop het
overheertijke Dryltser houtsje en Kyp-
mantsjes van bakker de Boer. Een ware
traktatie voor de ontvanger - in dit
geval de burgemeester - en een goed
syrnbool van lJtst Houtstad om aan te
bieden. Daar werd ik 6e, net achter de
plaatselijke omroeper Piet Schuijn.
Jan Sjoerd de Vries uit Sneek werd er
3e en Henk Bijl.sma uit Botsward ging
met een 4e ptaats terug naar Fries-
tand. Vrijdag 14 september in lJlst de
aankondiging van het 2015 festival
en op het lIW kantoor aan de Geeuw-
kade het afscheid van Bea Boschma,
die ats wijwittigster na 24 jaar een
punt zet achter het werken bij de t/W.

Ze stond nog aan de wieg van mijn
carrière ats stadsomroeper. Zaterdags
alweer in touw en nu in Kampen. Hier
waren 15 omroepers bijeen, waaron-
der de omroeper van Holtand Michigan
(USA) John Karsten. Hij is daar de town
crier en komt regetmatig naar zijn ge-
boortetand Nederland en is tid van de
tandelijke vereniging van omroepers.
De wethouder die de geschenken in
ontvangst nam was goed op de hoogte
van de verschillende plaatsen (hij fietst
heeeeel veeeeel door ons tand) en rea-
geerde zeer enthousiast op de Dryttser
broodptank met lekkernijen. Daarna
een sfeervol concours gehouden op het
Koeptein. Ook hier een 6e plaats voor
mij, dat is wat je noemt een constante
serie. Hier is tevens de winnaar van
de Hanzebokaal gehutdigd. Dit is een
soort competitie binnen het Nederlands
Kampioenschap. De Hanzebokaal wordt
uitgereikt aan die omroeper wetke op
de Hanzeconcoursen het best gepres-
teerd heeft. De Hanzeconcoursen wer-
den dit jaar gehouden in Harderwijk
(12 mei), Hattem (8 september) en na-
tuurlijk Kampen.Henk v.d. Nieuwen-
huizen uit Oisterwijk won deze bokaat,
Henk Bijtsma werd 2e en ik kwam op de
5e ptaats. 0p vrijdag 28 september de
traditionete fakketavond in ons sfeer-
votïe centrum. Organisatie nogmaals
dank voor dit spektakel!!!! Zaterdag-
morgen weer vïoeg uit de veren en sa-
men met Henk Bijtsma naar Zandvoort.
Het Noord Hotlands kampioenschap,
ook een goede traditie op de laatste
zaterdag van september. Een zonnige
dag in het centrum van deze badptaats.

Een haÉelijk wetkom op het gemeen.
tehuis door de burgemeester en 15 om.
roepers. Een verrassende uitslag dezr
dag, een derde ptaats, het geeftwelvot.
doening om weer eens bij de eersten tr
mogen horen. Henk Bijtsma werd 2e o1

deze dag. In de tussenstand op dit mo.
ment is er in de competitie voor het Ne'
derlands Kampioenschap een gedeetdt
4e ptaats. In de competitie voor hel
Kampioenschap der Lage Landen - de

competitie waar ook de Belgische bet.
lemannen aan mee doen - sta ik op eer
gedeetde 3e plaats. Het wordt dus nog
spannend de laatste 2 concoursen vool
dit seizoen. Het volgende concours da1

op de kalender staat is op zaterdag 27

oktober in Sneek. Het concours wordl
gehouden op het SchaapmarktpleinT
Eierbrug. De officiëte ontvangst zat o1

het gemeentehuis aan de Marktstraal
zijn, bij mooi weer misschien wel op de

trap. Voor u als Dryttsers een uitgetezer
kans om ons weer eens in de regio aan
het werk te zien en vooral te horen. EN

een beetje support waardeer ik zeer. Tol
stot gaan we 10 november naar Oister-
wijk voor het Brabants kampioenschal
in het kader van 800 jaar stadsrechter
Oisterwijk. Hier zutten ook de Neder-
tandse Kampioen en de Kampioen der
Lage Landen worden gehutdigd.
Tot een volgend Kypmantsje 0F tot de

27e in Sneek.

Zegt Het Voort, Zegt Het Voort,

Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht 24
0515-532057

Overtuinenfair

Zaterdag 1 juni z0tg

|,.
ièj
J.:i*

f
Als organisatie hebben we er weer zin in!!!l Natuurtijk wordt dezeLfde procedu,
re gevolgd ats vorig jaar. we zutlen weer navragen of we alte overtuinen moger
gebruiken enz. verder proberen we weer een verscheidenheid aan thema's in dr
overtuinente krijgen. Zodrawe wetenwelke tuinenwe mogen gebruiken gaanw(
aan de slag met "deetnemers". Via It Dryltser Kypmantsje gaan we u op de hoogtr
houden van de ontwikkelingen. 0p de website www.overtuinenfair.n[ staat eer
aantal foto's zodat u nog eens kunt nagenieten van de vorige overtuinenfairs

De organisatie van de Overtuinenfair,
Barbara Haagsma
Hotske en Harm de Vries
Martien Staalsmid
Wietske Watinga

Eegracht 22 tet. 531955
Eegracht 24 tet. 532057
Eegracht 25 tel.531227
Eegracht 27 teL. 532108

In 2013 gaan we weer een Overtuinen-
fair organiseren, de vierde editie!!!!! !!! Reacties kunt u maiten naar: overtuinenfairijlst@hotmait.com

Samen Eten Project
ïVe gaan weer samen eten op 10 novem-
ber a.s. en vervotgens op 15 december.
Het Samen Eten Project is opgezet voor
mensen die anders altijd alleen eten.

Meestat is het gezeltiger om dat samen
te doen. Eén keer per maand kan er sa-
men gegeten worden in de Schaapskooi,
achter de Stadstaankerk. 0m vijf uur 's
middags wordt de koffie/thee geser-
veerd en om 18.00 uur gaan we aan tafet.

Het eten wordt gemaakt door vrijwitli-
gers! Er wordt een wijwiLtige bijdrage
gewaagd.
Intichtingen:
G. Bouma, tet. 06-53849361
S. Schilstra, tel.. 532930.



Enorme stijpsteen van NooitgeÍlagt geplaatst

Ontangs is bij de schoorsteenpijp van
Nooitgedagt op het terrein van de
voormalige Nooitgedagtfabrieken aan
de Ëegracht te lJlst een enorme slijp-
steen met een diameter van 2,5 me-
ter geplaatst. Deze unieke slijpsteen,
het laatste nog bestaande exemplaar,
werd in vroeger jaren gebruikt voor
het slijpen van schaatsijzers voor
de bekende Nooitgedagtschaatsen.

In het fabrieksgebouw stonden meer-
dere van deze enorme zandstenen slijp-
stenen opgesteld, die elektrisch werden
aangedreven. Zittend tegen een schuin
geplaatste plank, beschermd tegen het
opspattende water door repen zeil-
doek en de knieën beschermd door een
houten kist, duwden de medewerkers
van de fabriek de in een sLijpblok ge-

legde schaatsijzers tegen de slijpstenen

om de wa[s- en roestl.aag te verwuderen
Deze steen herinnert aan de historie var
de fa. Nooitgedagt, die op deze plek ruin
120 jaar gereedschappen produceerde er
waar 100 jaar lang vele types schaatser
werden gemaakt, van de welbekendt
Friese doortoper tot de hoge Noor. En

niet te vergeten, ook ca. 40 jaar tang werc

hier het oerdegelijke houten speelgoec
van Nooitgedagt gefabriceerd. Steen er
schoorsteenpijp zijn schitterende blik.
vangers in het historische stadscentrun
van lJlst en vormen een prachtige aan.

vulling op het bewaard gebleven oudstt
fabrieks gebouw van Nooitgedagt, waarir
ookhet Doe- en Kijkcentrum Nooitgedag'
is gevestigd. Meerdere lJlster bedrijver
werkten mee aan de plaatsing van dezr
slijpsteen. De bokken werden vervaar.
digd door Metaaldraaijerij A. Lanting
De steen werd getransporteerd en op zijr
plaats gebracht door Sybe van der Wa

van de fa. Stienstra envan derWat. Ayzt
Huisman van Onderhoudsbedrijf Huis.
man zorgde voor de plaatsing en bevesti.
ging. Ook de gemeente Sridwest Fryslàt
verleende op meerdere terreinen haa:

medewerking.
Het bestuur van de Stichting Nooitge-
dagt IJlst

0p zondag 7 oktober jt. werd
weer de jaarlijkse Slach om
Drylts gevaren op de Geeuw.

0nder ideate weersomstandigheden
(zon en wind) werd weer gestreden
om de prijzen. Na de uitreiking van
de prijzen in "Het Wapen van lJlst"
bleef het nog lang gezetlig.

Het zomerseizoen zit er weer op.

Hee[ veel bezoekers (meer dan voor-
gaande jaren) wisten lJtst te vinden en
te waarderen.
Ook op het water was het weer druk en
kon "IJtst" weer regelmatig wachten voor
de openstaande brug.

Foto's Martin de Groot

Venten voor de Sinterklaasintocht lJl,st
0p vrijdag 2 november gaan de oudste kinderen van de basisscholen onder begeleiding van volwassenen tussen
18.00 en 19.00 uur langs de huizen in lJtst en omgeving om lekkere speculaasbrokken en gevutde speculaas te
verkopen à €2,00 per verpakking. De opbrengst komt volledig ten goede aan de Sinterklaasintocht in lJlst.
We vragen u zoveet mogelijk met gepast geld te betalen.



uw ouce moDrerfJe rs gera waaÍq voor Áef|( rn ,tcfle:
In Nederland zijn votgens onderzoek
meer dan 16 mitjoen mobiele telefoons
in omtoop. En er komen er steeds meer
bij: mensen krijgen iedere paar jaar
bij hun abonnement een nieuw mo-
biettje. Veel oude mobieltjes liggen zo

ongebruikt in de keukenla. Deze on-
gebruikte mobiettjes zijn niet waarde-
loos: integendeel. Kerk in Actie krijgt
voor veel mobieltjes maximaal € 3,50.
Getd dat we goed kunnen gebruiken om
mensen in nood een nieuwe toekomst
te geven. In 2011teverde de inzameting
van oude mobieltjes en oude cartridges
€ 6.884,00 op voor Kerk in Actie.

Milieuverantwoord
De ingezamelde mobiettjes worden
door EEK0 nagekeken, zo moge-
lijk gerepareerd en weer verkocht.
Ze worden met name in Afrika en Azië
op de markt gebrachtwaar het GSM-net-
werk vete maten betrouwbaarder is dan
het taste'net en er veel vraag is naar de
goedkopere recycte toesteten. Nietmeer
te repareren mobiettjes worden mitieu-
verantwoord verwerkt. Hetpt u rnee?
U kunt uw oude mobiele telefoon
en/of PDA (etektronische zak-
agenda) inleveren in de inzamel-
box van de Mauritiuskerk in lJtst

of persoontijk inleveren
Posthuma, de Kearnstien

Namens de diaconie van de
Protestantse Gemeente IJtst,
Mintje Posthuma

II
Mintje
ïJlst.

bij
5in

Tijdens Dag van de Europese talen
Ile Kogge een dag in Duitse sferen

,,Guten Tag"! Voorbijgangers zijn het
Duits in lJlst wet een beetje gewend,
maar dat deze woorden uit de mon-
den schatden van Jeen Pieter van der
Meer en Frank Kouer wekte toch wel
enige verbazing. De beide knapen had-
den die morgen nameLijk hun eerste
tes Duits op De Kogge gehad waar bij
groep 6/7 3 oktober in het teken stond
van de landelijke Dag van de Europese
talen. Bij de landetijke Dag van de Eu-

ropese talen is de doelgroep kinderen
in het basisonderwijs vanaf 6 jaar. Het
thema dat de Actiegroep Machmit voor

deze historische dag had geïntrodu-
ceerd luidde "Sprookjesachtig Duits"
waar men prachtig visueel materiaal
voor had geproduceerd. 0p De Kogge
had men gekozen voor groep 6/7.Leer-
kracht Mark van Krimpen:"Gezien de
moeitijkheidsgraad van de opdrach-
ten zijn deze erg geschikt voor deze
groepen". Koos Nederhoed, werkzaam
aan het Luzac Lyceum en Coltege in
Zwote, verzorgde de introductie en
presentatie van het geheet, daarbij
gesouffleerd door Mark van lkimpen.
De gastdocent was verbaasd over de

kennis van het Duits van de kinderen: "
Bij een eerste inventarisatie vlogen me
de Duitse woorden om de oren. Verba-
zingwekkend en prachtig tegetijk".Na
een kort kringgesprek waarbij onder-
werpen ats vakantie en Duitse woordjes
ats Frankfurt, Guten Tag, Hamburg en
TschiiB aan de orde kwamen, werd at
snet de tink gelegd naar de meest be-
kende sprookjes. Via een powerpoint
presentatie werd Rotkáppchen naar
voren gebracht en werd het verhaal in
de weemde taal voorgelezen. Leertin-
gen hadden daarbij de opdracht zoveet
mogelijk woorden op te schrijven die ze

wisten. Paula Kuypers had hete vetlen
volgeschreven. "Ik wist er heet veet",
zeí ze. Na het verhaat volgde een aan-
tal verwerkingsopdrachten en moch-
ten de teerlingen de Duitse titels van
de sprookjes op de juiste plaats zetten.
"Hans und Gretel. Dat is Hans en Griet-
je. Makje", constateerde Max de Boer.
Het enthousiasme was groot merkte
Mark van Krimpen." Ze vinden het vre-
setijk teuk om met een thema bezig te
zijn en voor zoiets zíjn ze attijd te por-
ren", prees hij zijn ktas. De doelstet-
ling om kennis te maken met de Duitse
taat en dan op een creatieve wijze werd
ruimschoots gehaatd. "\Ioor herhating
vatbaar. Liefst morgen weer", atdus
Mark van ltimpen en Koos Nederhoed.

Acrogyrnnastiek
Een grote wens van onze vereniging
is: een eigen acro-afdeling. Hetaas
lukt dit niet omdat tijden en beschik-
bare teiding niet overeenkomen in
MFC Utherne. Wij hebben met het
bestuur van ATC Sneek een gesprek
gehad en zijn tot de volgende opzet
gekomen. 0p donderdag van 16.00
tot 18.00 uur kunnen betangstetten-
den in de Schuttersvetdhal in Sneek

deelnemen aan de acrotessen van ATC.

Dit is een nieuwe groep op D/E niveau
en staat o.l.v. Hester Venema. Mocht
je na een proefles besïuiten om ermee
verder te gaan dan kan er naast het tid-
maatschap van g.v. de Stênfries wor-
den gewerkt met een zg. knipkaart :10
tessen voor € 30,00. Vanaf donderdag
4 oktober kun je er terecht. Mocht je
nog meer informatie witlen stuur dan
even een mailtje naar mieke@destan-
fries.n[ Overige activiteiten g.v. de

z--
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Stànfries in november en december:
. 10 november groepsspringen D/E

niveau en Instap in Ureterp
. 1 december groepsspringen C niveau

in Schuttersvetdhal in Sneek
. 22 december UIïI0ERING met het

thema KERST

Bestuur en leiding g.v. de Stànfries
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Bijzonder geslaagde Fakkelavond
Vrijdagavond 28 september jt. werd 0m 20.00 uur werd

atweer de 6e fakkelavondwandeting de avond weer
georganiseerd door de groep van de open gefloten door
stadswandeting lJtst van de VW Zuid- de stoomfluit. Veel

west Friestand. De wind speelde wet lJtstershebbenook
wat parten, waardoor niet atte [amp- ditjaarweerbetan-
jes bteven branden, maar desondanks getoos hun mede-

teverden de taltoze waxinelichtjes, werking verteend
olietampjes, fakkets en vuurkorven aan deze avond

weer een feeêriek beeld op. Ook de voor en door lJlst.
brugcontouren waren-,*'.:l l:.1:11 Hartelijk bedankt!
verlicht. 0pnieuw werd het een zeer
gestaagde avond met veel bezoekers op

de grachten en op de diverse ïocaties.
Noteert u het vast: wijdag 27 september 2013 - Fakkelavondwandeling.

Groep stadswandeting van de lIW Zuidwest Friestand

Ghristetijk mediteren
Nietatleen in hetverre 0osten, maar ook
in onze eigen Christetijke traditie heeft
meditatie oude papieren. In klooster-
gemeenschappen oefenden mannen en

vroulven zich in stitte, in woordeloos
gebed en meditatieve schrifttezing om

dieper en dieper doordrongen te raken
van Gods aanwezigheid in hun leven.

Saskia Leene, predikant en geestetijk
verzorger, begeleidt verschillende me-
ditatiegroepen o.a. in de Mauritiuskerk
in lJlst. In een serie van tien bijeenkom-
sten wit de groep stappen zetten op deze

weg van stilte. Verschillende voÍmen
van meditatie komen aan bod bijvoor-
beetd stiltemeditatie, meditatie rond
een meditatieve tekst of contemplatief

gebed. Steeds is er ook ruimte om effa-
ringen met elkaar te delen. De medita-
ties zijn op donderdagavond van 20.00

- 21.75 uur om de twee à drie weken.
De eerstvotgende bijeenkomst is op 18

oktober in de Mauritiuskerk. Kosten
deetname is 5 euro per keer. Voor meer
informatie kunt u betten 05t5-433546
of maiten: steene@xs4att.nl

lezing over 2 Requiems
0p zondagmiddag 18 november wordt
er in de Martinikerk in Botsward door
de Oratorium Vereniging Botsward
een concert verzorgd met twee top-
pers uit de ktassieke kerkmuziek:
het Requiem van Gabriel Faure en het
Requiem van Mozart. Mozart heeft
zijn dodenmis door zijn woegtijdige
dood niet meer kunnen vottooien.
Dat deed zíjn leerling Sussmayer.

Een schitterende combinatie van
strengheid en mededogen. Hoe anders
is het werk van Faure. 0p en top roman-
tisch met invtoeden vanuit het Gregori-
aans. Beide werken worden op woens-
dagavond 14 november ingeleid door
muziekdocent Ebo Reitsma uit Workum.
Door middeï van veel luisterfragmen-
ten krijgt u een indruk van deze mu-
ziek, zodat het bezoek aan het concert
een feest der herkenning zal worden!

Maar zelfs wanneer u onverhoopt het
concert niet kan bezoeken, dan is toch
de lezing alteen al een bezoek waard.
De schitterende muziek geeft daartoe
alle aanteiding! Aanvang 20.00 uur in
de Eehof van de Mauritiuskerk.
Er wordt een bijdrage voor de koffie/
thee gewaagd.
Graag van te voren aanmetden bij
Rosatie van Katwijk
tet:0515-533082

FakkeLtocht 2Ot2
Vrijdag 28 september was de avond
van de jaarLijkse fakkettocht. Evenats

andere jaren was het weer een sfeer-
volte en gevarieerde gebeurtenis. Mijn
vrouw en ik wonen nu vier jaar in lJtst
en elk jaar topen wij graag door het
oude centrum van de stad om de inti-
miteit van de omgeving, de muziek en
de verschittenden presentaties op ons
te laten inwerken. Het is hartverwar-
mend om te zien en te ervaren hoeveel
mensen zich belangetoos inzetten om
er een typisch "IJtster" happening
van te maken. De accordeonspeetsters
en -speters, het orkest van muziek-
vereniging Concordia, de verfijnde
mooie liederen ten gehore gebracht
door een dame in de Mauritiuskerk,de
mooie melodieuze muziek van de

slmthesizer in de Doopsgezinde kerk.
Het dictee in de oude school, waar-
bij kinderen en onderwijzer gestoken
zijn in kteding uit vervtogen tijden.
De oude motoren. De overgave straatt
overal vanaf. Ook de stoomboot is een
aanwinst voor de stad. De eigenaar er-
van heeft over elk detail nagedacht en
weet er geestdriftig over te verteten.
Het gezegde dat in vete mannen at-
tijd een beetje de enthousiaste jongen
bLijft schuiten, gaat hier ten vote op.
Voor ons, komend van een grote plaats,
is het een warme verrassing te ervaren
dat men etkaar groet, zoals een kerst-
tied zegt: "ats mensen van goeden wil-
Len!" Een klein puntje van kritiek mag

misschien het gegeven zijn dat som-
mige vuurkorven tot zetfs een ton toe,
zo veel rook verspreidden dat het de

adem benam. Het doet mijns inziens
ook afbreuk aan het feeërieke karakter
van de verlichting. Tezamen met o.a.
het mitlennium 2015 festival, de fier-
ljeptoernooien, de bijna ontroerende
kerstktanken en rondrit door de stad
van muziekvereniging Concordia op

Kerstmorgen in ate vroegte, de kaats-
wedstrijden op het Frisiaplein; het zijn
altemaal uitingen van gemeenschaps-
zin, van ondernemingslust en eigen-
heid. Zonder wie of wat maar te kort
te willen doen, want dit is nog maar
een setectie van at datgene wat in lJtst
wordt ontwikketd en georganiseerd.
Eens te meer blijkt: "waar een kteine
stad groot in kan zijn." Een gezegde
datvoor lJtst geheetvan toepassing is!
Graag totvotgendt""t' 

,.n inwoner
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INTERIEUR

T.0515 - 533439

M.0619 742653
www.faberbouw.nl

T.0515 -532132
www.fabertegelwerken. nl

T.0s15 - 532880

M. 06 24 50 40 tl
www.multiking.nl

GAS.WAÏER-CV.DAK-ZI N K

M.06110612 95
www.vlasman insta[[aties.nl

Renovatie, 0nderhoud,

aanleg en (sier) bestrating

van uw tuin

T. 0515 - 33s498

M. 06 53 s4 06 66

TEG E LWE RKE N
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5choonheid$sclon
Ytiro

Ytina Schot
Croleskwartier 88

865I HC ULST
05r 5 - 532907

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

SPECIALE ACTIES:
Jarig? Kom met minimaal 5 personen

naar Wenzhou en de jarige dineert
GRATIS!!

Bij aankopen boven € 15,00
ontvangt u 4 mini loempia's GRATIS

en bij aankopen boven € 30,00
4 Chinese loempia's GRATIS!

Beide kerstdagen en Nieuwjaarsdag
geopend! Reserveer tijdig!

Let op de weekaanbiedingen
bij de afhaalbalie in het restaurant

en op het raam!
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.HcrrserÏnce
Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een aÍ'spraak:

06-1 4464784
www.reinas hairservice. n I

Rein:r Kroes
Nije'syl 6O

8651 NC I.f lst

Sch ildersbedrijf
Ifuike Osirtíl{r

r Binnen- en buiten schilderwerk Pilesyl I
. sous- en behongwerk 8ó17 LH Ábbeqc

' Enkele- en dubbele beglozing

. Spackspuit€n
o Kleinscholig timnerwerk 0515-533248

r Onderhoud oan uw boot ouru-uli?rï

w
cHtNEEs-tNDtscH RESTAURANT 

Ë Ètl

[0enzhog fi*

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930



"MoÍgen heren." "l.lorgen Peke."

"Jongens", begint Peke, "Er is weer
veel gebeurd in lJtst. Eerst hadden
we het Miltenniumfeest op het IJs-
baanterrein. Petje af voor de wijwil-
ligers die dit atlemaat ktaar hebben
gemaakt." "Getukkig zat het weer
deze keer mee en dat is wel eens an-
ders geweest Peke." "Inderdaad,

en oaal Komr DrJ oar olr Jaar geen en-
tree werd gewaagds en dat doet vrien-
delijk aan. Ik ben daar de hele middag
geweest. Veet mensen en gezettig-
heid."". Het is te hopen Peke, dat het
mooi wat opgebracht heeft. En dan
hadden we ook nog de Fakketavond."
"Eerst nog wat anders jongens. Een
ktein grapje." "Kom op Peke." "Een
van de stadsgidsen had op een middag
de fiets even bij de mol.en gestatd. De

volgende dag haalde hij zijn fiets weer
op. Maar wat hadden de motenaars
gedaan? Deze meneer is klein van
stuk. Ze hadden het zadet op het alter-
hoogst gezet.Van der... zou opstappen,
maar hij kon zijn voet niet over het
zadet heen krijgen. Het gevolg: even-
wicht kwijt en hatf tegen het hek aan.

óroeK Kapor. nrJ ersr nu een nreuwe
broek van de motenaars. Het vewolg
weet ik niet." "Maar nu de fakkel-
avond Peke." " Ja jongens, in wezen
is het alle jaren hetzelfde, maar het is
ook atte jaren weer een mooi gezicht,
at die tampjes. Maar mijn vrouw en
mijn schoonmoeder waren in de Mau-
ritiuskerk en daar werd gezongen door
een paar stetlen. Prachtig mooi, maar
ze draaiden ook een film op een groot
scherm. Hetemaal niet bijpassend.
Dat heeft hen wel geërgerd. Maar de
zing in met het Kompaenenkoor was
de moeite waard. Dat is wat ik er van
hoorde jongens. Tot morgen." "Tot
moÍgen Peke." "Peke is aardig mitd
deze keer", atdus een opmerking van
de bank!

Bent u doof of stechthorend?
Dan kunt u terecht bij Hoor Fries-
land. Dit is een belangenorga-
nisatie die zich inzet vooÍ do-
ven, slechthorenden en voor
mensen met een auditieve handicap.

Wat doet Hoor Friesland zoat?

Hoor Friestand is een wijwittigersor-
ganisatie (voor, door en met vrijwiL-
ligers). De medewerkers, die zetf ook
een gehoorbeperking hebben of dage-
lijks te maken hebben met doven en
slechthorenden, geven u graag advies.
Zij zíjn er om mensen met een gehoor-
beperking, en hun eventuele partners,
te stimuleren en te ondersteunen

om uit hun isotement te komen en weer
mee te kunnen doen in de samenteving.
Ook worden er cursussen gegeven op

het gebied van spraakafzien en geba-
rentaal. Daarnaast worden er informa-
tiebijeenkomsten georganiseerd voor
groepen horenden en wordt er voor-
lichting op scholen gegeven over het
gehoor en om jongeren te vertetlen hoe
zij gehoorschade kunnen voorkomen
(denk aan harde muziek, mp3-spelers
etc.). Wist u dat u ook in aanmerking
kunt komen voor een schrijftolk en
gebarentotk? Dit wordt zetfs volle-
dig vergoed door de zorgverzekering.

Hoor Friestand doet nog veel meer,
waarover ik u graag eens informeer.
Witt u eens kennis maken of advies krij-
gen dan kunt u zo binnentopen bij Hoor
Friestand op di. wo. en do. van 10.00 -
16.00 uur. (betten, faxen of maiten kan
natuurtijk ook).
U kunt Hoor Friestand vinden in het
gebouw van het Audiologisch Centrum
Friesland, Vertengde Schrans 35,
8932 NJ Leeuwarden.
Ookvia de website www.hoorfriesland.
n[ kunt u informatie inwinnen.
Wilt u donateur worden?
Ook dat kan. Uiteraard mag u mij altijd
mailen: h. eiting@ziggo.nl

Bericht van Vereniging $tadsbelang lJLst
Beste inwoners van lJtst,
Zoats de meesten van u zullen we-
ten houdt de vereniging Stads-
belang lJlst zich bezig met diver-
se ontwikkelingen in ons mooie
stadie en ziin wij de schakel tussen de

inwoners en de gemeente. 0m u zo veel
mogetijk op de hoogte te houden taten
wij regelmatig van ons horen inhet"Kyp-
mantsje". Ook organiseren wij een keer
per jaar een jaarvergadering,die niet
atleen bedoetd is voor teden, een ieder

die geïnteresseerd is in atte ontwikke-
lingen in lJtst is wetkom. Daarom witten
wij u graag van harte uitnodigen voor
onze jaarvergadering op 22 november
2072 om 20.00 uur in de Utherne.
Als u graag witt meepraten, als u meer
wilt weten, u bent van harte wetkom!



Urker Vishandel Schinkel
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POtesz irermËrkt iedere vrijdag'ffiry uur -

Elektrische kwa I iteitsfi ets :

Gazelle orange Innergy Pure!
INCLUSIEF accu slechts 24 kg.
Normale prijs met 7 ampère accu € L.749r-

Nu speciale actie: Met 11 ampère
accu voor de prijs van 7 ampère!
(meerprijs normaal € 2O0r-)

Nu met 11 ampère accu,
goed voor 80-110 echte kilometers!
Eenmalige actie, OP = OP!!
(Ook herenuitvoering)

fU'JFNHU'S
TWEEWIELËRS
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