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Sinterktaasintocht lJtst - Zaterdag 24 november v.ê. 13.30 uur
Aanstaande zaterdag, 24 november,
komen Sinterktaas en zijn Zwarte Pie-
ten met de stoomboot, de Johanna
Jacoba, aan in lJtst. Vanaf 13.30 uur
is het voorprogramma in het centrum
van lJtst (Gatamagracht). 0m ongeveer
14.00 uur zat Sinterktaas aanmeren
aan de kade bij Doe- en Kijkcentrum
Nooitgedagt. De intocht zat dit jaar
muzikaat worden begeteid door Trou-
batainer Rintje Kas. Na ontvangst aan
de kade door wethouder Stoet, gaan

Sinterktaas en zijn Zwarte Pieten lo-
pend naar de Stadsherberg 'Het Wapen

van lJtst'. Tijdens deze wandeling heeft
hij atle tijd om de kinderen persoonlijk
te begroeten. Van 15.00-16.00 uur is er
voor de kinderen van groep 7 t/m 4 nog
een pÍogramma in de Stadsherberg.
Let op: Wegens veitigheidsvoorschrif-
ten kunnen atteen kinderen met een
Sinterktaasbutton van schoot worden
toetaten. Het betooft weer een bij-
zondere intocht te worden! De Sinter-
ktaasintocht in lJtst is mede mogetijk
dankzij onze sponsors en donateurs.

Sponsors:
0ndernemersvereniging IJtst, Poiesz

Supermarkt lJtst, Stichting Johanna
Jacoba, Rabobank Sneek- Zuidwest
Friestand en De Boer's Bakkerij.
Donateurs:
Bakker Technisch bedrijf, Berco Machi-
ne- en Apparatenbouw BV, Bouwkundig
Bureau de Jong, Cees Zijsting Techniek,
De Berneboel, De Vries Stukadoors, F.H.

Baudet, Fa. Heeringa (S. Heeringa),
Fotkert de Vries, FreeBatance, Gebr.

Sikma BV, Gertofsma Hoveniersbedrijf,
De Haas Bloemen, Ing.Buro Linek,
Jaarsma Grondverzet, Jakobs Agro-
klussen, Jennt's Boutique, Kapsaton
de Spieghel, Kerst Koopman BV, 0n-
derhoudsbedrijf Huisman, Posthuma
Batterijen, Post ilroon- en Projectadvies
BV, Rosier ïimmer en Onderhoudsbe-
drijf, Ski4U, Stadsherberg "Het wapen
van lJtst", Stienstra - v.d. Wat, Sybren
v.d. Zee, Syperda en Hardy, Troetstra &

de Vries, Vak Apart, W.P. Spoetstra B.V.
en Y.D Groenevetd Hoveniersbedrijf.
Witt u ook donateur woÍden, aLs bedrijf

of particutier, dan kunt u uw donatie
overmaken op bankrekeningnummer
370637676 onder vermetding van 'do-
natie intocht Sinterktaas'. Indien u de

intocht op een andere manierwilt spon-
soren dan kunt u contact opnemen met
Monique van Dam: aalss@kpnptanet.nl
of06 51620490.

De Sinterktaascommissie lJlst,
Hendrik Nauta, Rixt de Boer, Margo
Vos, Jetle Wierda, Petra Post en
Monique van Dam
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Voor de inwoners van lJtst en omgeving
organiseert de Ondernemersvereniging
IJlst weer haar traditionete I'Varme VUin-

teravond op wijdagavond 14 december
a.s. op de 0verktuizing. Vanaf 19.00 uur
bent u alten van harte uitgenodigd om
gezettig samen met elkaar, sfeervol de

donkere dagen voor kerstmis in te ko-
menïuiden op de Overktuizing. De tamp-
jes van de kerstboom zutten om 19.30

uur worden ontstoken door de heer Rin-
ke Schitstra (Kypmantsje 2011). U kunt
gratis een hapje en een (warm)dran$e
nuttigenop de 0verkluizing bij de kraam
van bakkerij de Boer en de Stadsher-
berg. Ook chinees restaurant litlenzhou

zal aanwezig zijn. De Protestantse Kerk
zal met een stand een actie houden voor
voedselpakketten. De avond wordt mu-
zikaat omtijst door Concordia en het
Kompaenenkoor'Skip sfinder Roer' en

natuurlijk het (B)engettjeskoor! Na

afloop van het gebeuren op de 0ver-
kluizing gaan we ons tekker binnen

opwarmen in de Stadsherberg met het
Kompaenenkoor'Skip sfinder Roer'.
Deze avond wordt mede mogetijk ge-

maakt door: Bakkerij de Boer, Stads-
herberg Het Wapen van lJtst, Chinees

restaurant Wenzhou, Concordia, Kom-
paenenkoor 'Skip sfinder Roer', basis-
scholen de Kogge en de Twine, Stienstra
& van der l/ïIat, Feenstra Rectame lJlst,
PKN lJtst, Timmer en onderhoudsbedrijf

F. Rosier en atte
leden van de
0ndernemers-
vereniging IJtst.
In verband met de
veiligheid van de bezoekers wordt de
Overktuizing om 18.00 uur voot verkeer
afgezet. Vanaf 18.00 uur mag het ver-
keer in beide richtingen over de

Gatamagracht en de Eegracht.

Succesvot optreden bij het Groepsspringen van
g.v de Stànfries op D/E niveau in Ureterp
Naast de voorbereidingen voor de UIIV0ERING op 22 december a.s. is ook het
wedstrijdseizoen aangebroken. Zoals gewoonlijk start dit met de groepsspring-
wedstrijden op D en E niveau met voorgeschreven oefenstof. Voor de Stànfries
kwamen 4 groepen etk op 3 onderdeten in actie en met het nodige succes.

Agenda g.v de Stànfries:
24-t7-72 FK groepsspringen D niveau in Kottum
07-72-72 fK groepsspringen G niveau in Sneek, Schuttersvetdhal ,/
22-L2-72 UIWOERINGin MFS Utherne Y---
vervotg op pagina 10 ;rí
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Vereniging Stadsbelang lJtst
Hallo stadsgenoten.
Zoals u van ons gewend bent organiseert de Vereniging
Stadsbetang lJlst elk jaar een jaanrergadering. Zo ook dit
jaar. Daarom willen wij u van harte uitnodigen om op donder-
dag2?november 2072om 20.00 uurin de Utherne onze jaar-
vergadering bij te wonen. Iedereen is van harte welkom, dus
ook ats u geen l.id bent. Graag willen wij u deze avond op de
hoogte stelten van alle belangrijke zaken waar Stadsbelang
mee bezig is. De gemeente SÍrdwest Fryslán is votop in bewe-
ging waarbij Stadsbetang dé link is tussen u en de gemeente.
Dus hebben we met z'n allen een stem richting de gemeente.
We blikken even terug, maar we blikken vooral vooruit. Daar-
naast hebben wij Edsko Hekman bereid gevonden om u iets
te vertellen over de ontwikkeling van ons bekende regioblad
"It Dryltser Kypmantsje". Een betangrijk btad voor onze stad
dat u op de hoogte houdt van het wel en wee binnen onze
gemeenschap en nu voltedig draait onder de vtag van Stads-
belang. Dus donderd,ag 22 november om 20.00 uur in de
Utherne. De koffie staat klaar, u bent van harte welkom!

22 november

22 november

23 november

23 november

23 november

24 november

l december
14 december

14 december

17 december
22 december

Jaawergadering "De IJtster Schaats",
HetWapen van lJlst, 20.00 uur
Jaanrergadering Vereniging Stadsbelang lJtst,
MFC Utherne, 20.00 uur
Mauritiuskerk, Jubileumconcert Vrouwenkoor
't Roer om', 20.00 uur
Verkoping Handwerkgroep,
14.00 - 17.00 uur, Eehof
De Halszaak en friends, MFC Utherne,
20.00 - 23.00 uur
Sinterktaasintocht lJtst, v.a. 13.30 uur,
0verkluizing
0pen Dag Het Honk, 10.00 - 18.00 uur
Actie voor Moldaviê, Overkluizing en
Mauritiuskerk
Warme Winteravond, vanaf 19.00 uur,
0verktuizing
"Samen eten", Het lflapen van lJlst, 17.00 uur
Uitvoering De Stánfries, MFC Utherne

Verhuisbericht -SKI4U- lezersactie
Na jaren in lJlst gevestigd te zijn geweest houdt Ski4U nu
kantoor in Grou. Door de verhuizing heeft u ditjaar niet de
€ 50,00 reischeque in de bus gekregen. Natuurlijk blijven
wij ook vanuit Grou uw wintersportspecialist. Speciaal voor
de lezers van het Kypmantsje blijft de € 50.00 kortings-
actie bestaan. Indien u voor 0U02/2073 bij ons een reis
boekt ontvangt u tegen inlevering van de pagina met onze
advertentie er op (pagina 1a) € 50,- korting op uw reis.

Ski4U / Marjan Kamminga. Tel. 0031 (0)6 -22227607

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

Volwassenen: 19.00 uur - 20.30 uur
Donderdag: Jeugd: 18.00 uur - 19.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne tnt. Fokke Rosier,
De Kting 27,865L Cl lJtst, 0575-532234/06-50657648

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (tocatie Thuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar vía 0 G -102G 49 69 .

Ook maandagmorgen zijn zij van 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drytts@stipepunt.nt.

dsfJ;13$tracht

Uw huisarts bg spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbijzij n d e h u i sa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LLz7 LLz

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

Opmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of adveÉenties:
(zo rnogeUjk digitaat)
inleveren tot en met
10 december a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: edskohekman@wxs.nl

Het eershrolgende Kypmantsje

verschijnt op 20 december 2012.

@ Copyright bii V€reniging Stadsbelang lJlst
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middelvu dru&, fotocopie, scm ofop
enigerlei mdere wiize, zonder voorafgamde

toesteming vu de uitgever-

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgamde kennisgeving, ingeleverde kopij te

wijzigen, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden sÍrkken worden geplaatst buiten
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felefoon: 0900-8844

provinsjr {rls1;inïrr0vlncre trysràn b

Provincie Fryslán heeft een regeling voor funderingsherstel
getroffen. Dit is bedoeld voor eigenaren van woningen met
funderingsproblemen door paalrot.
De regeling bestaat uit een laagrentende lening van 2%.
Hiermee kan men het funderingsherstel financieren.

Om in aanmerking te komen voor een lening moet de woning
vóór 1992 eigendom van de bewoner zijn geworden.
Daarnaast mag de WOZ-waarde van de woning niet
hoger dan €.236.607liggen (peildatum 2010).

llleer in{;:sn*ti*
Wilt u meer informatie over deze regeling?
Haal dan de folder op bij uw gemeentehuis
en/of kijk op www.fryslan.n l/Íunderi n gsherstel.

Op de website vindt u meer informatie
over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Buurtagent in
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Succesvotle Kinderboekenweek De Kogge in teken van Hallo Weretd
Tijdens de afsluiting van de Kinder-
boekenweek barstte De Kogge bijna
uit zijn voegen, want de locatie aan de
Dassenboarch kon alle betangstellen-
den bijna niet meer herbergen. "\lol-
gend jaar maar het Abe Lenstra-sta-
dion afhuren", aldus leerkracht Johan
Krikken met gevoet voor humor. Vele
ouders wilden graag alle werkstukken
die hun kinderen in het kader van de
Kinderboekenweek hadden gemaakt
bewonderen. En natuurlijk getuige zijn
van de apotheose: de uitreiking van de
zilveren en gouden griffels waarbij
de performance professioneel aan el-
kaar werd gemodereerd door Mark van
Krimpen. Ieder jaar is De Kogge een
trouwe participant van de Kinderboe-
kenweek dat dit jaar als thema Hallo
Wereld had. Alle kinderen van De Kog-
ge hadden als opdracht gekregen hun
eigen droomwereld te ontwerpen. De
jury moest in de groepen 3 t/m 8 me-
nigmaal een saitlant oordeel velten om
in etke groep een zilveren en gouden
griffel uit te reiken. "Daarbij heeft de
jury niet alleen getet op originaliteit en
creativiteit, maar ook op nauwkeurig-
heid", lichtte Mark van Krimpen de di
lemma's toe. Voordat Mark van Krimpen

over kon gaan tot de feestelijke uit-
reiking, konden ouders genieten van
talrijke en veetal buitenlandse ver-
snaperingen in de vorm van Zweedse
gehaktballetjes, heertijke Chinese mi-
niloempia's, diverse exotische soepen,
Franse kaas en stokbrood en sateetjes.
Degenen die enigszins beweesd waren
voor deze hapjes, konden kiezen voor
'teiligere" lekkernijen zoals o.a. de
Hollandse erwtensoep, het Friese sui-
kerbrood en een heerlijke satade. Daar-
naast kon alles opgewolijkt worden met
ondermeer een heerlijke fantasierijke
en alcoholvrije cocktail, gefabriceerd
door oud-leerlingen van de lJlster ba-
sisschool die graag op deze dag bij hun
roots terugkomen. In de gemeenschaps-
ruimte vonden muzikale en artistieke
optredens van de leerlingen ptaats:
een reis van mol door alle kleuters, een
reis door het oosten door groep 3/4a
en het lied HaLlo Wereld door groep 4b
en 5 werd aan de votle zaat getoond.
Het was voor De Kogge toch a[ een druk-
ke week, want na deze exposure van de
Kinderboekenweek mocht groep 6/7a
ook nog op de biihne en hun maand-
voorstelling presenteren die ook in het
thema Halto Wereld stond. Etkjaarwordt

de opbrengst van de afsluiting van d
Kinderboekenweek nuttig besteed. D

inkomsten worden dit jaar aangewen
om leesboeken in de klas aan te schal
fen. Een initiatief dat door iederee:
breed gedragen wordt. "0p deze wijz
zien we onze inspanningen betoond e:

komt dat terug bij degenen die er he
meeste recht op hebben: onze teerlin
gen", aldus Mark van Krimpen tot slol

Floor Albertsma solo tijdens de maandsluiting

Heechste punt
0p 20 oktober koe de meibeam deryn.
It heechste punt fan de ritwreiding
fan it iisbaangebou wie berikt! In
moai momint om de fêste frijwit-
ligers efkes op'e foto te setten. Un-
dertusken is de bou alwer fierder en
sit de dak- en wandbeptating der om-
hinne.
0p de jierfergadering fan de iisklup,
tongersdei 22 novimber, binne der
mear foto's te sjen fan dizze Ítwrei-
ding mar ek wurde der bytden fer-
toand fan ófr0ne winter en in filmke
fan de'Ronde van lJlst'.

De Jin fan Drytts Fl
Na de Fakkelavond in september ,i

wederom een avond voor en door
IJlst. 0p 19 oktober werd in de
Stadslaankerk de 1e Jffn fan
Drylts gehouden. Deze mini za-
kenbeurs, georganiseerd door
Jenny en Nynke, was een schot
in de roos. Niet alleen inwoners
Ít Drytts maar ook uit de wijde
omgeving hebben de gezel-
lige en sfeervolte avond bezocht.
Het antwoord op de waag of er wel be-
langstelling voor zou zijn was zeer snel
beantwoord: meer dan dat. Bij de le
modeshow moesten de modellen zich
een pad banen door de mensenme-
nigte en voor alle stands was veel be-
langstelling. Naast de deetnemers van
het 1e uur: de Haas bloemen, Chinees
Indisch restaurant Wenzhou, de Kap*,
Post l4loninginrichting, De Boer's Bak-
kerij, Schoonheidssalon Hilda, Kap-
saton de Spieghet, Stadsherberg "Het
Wapen van lJlst", Nina's Taarten en
Boutique Jenny i.s.m. schoonheidssa-
lon Anneke en Si'Andre werd het deel-
nemersveld uitgebreid met een stand
van de Thuiszorg, skfrtsje de Striidber
an Flze da]nnnParcnnrl Tnrrnh Trrrral

De 2 uiterst verzorgde modeshows var
Boutique Jenny hebben ons een duide
lijk beeLd gegeven van de huidige trenr
en door medewerking van Bristol kon
den er bijpassende schoenen worder
gedragen. Tips en tops op het gebier
van haar, verzorging, wonen, accessoi
res en reizen, dit alles onder het geno
van een hapje en een drankje van dr

deetnemende standhouders, maaktel
deze avond tot een succes. Met een op
treden van het Kompaenenkoor o.l.v
Harm v.d. Meer werd de 1e J0n far
Drylts afgesloten en naar wij hoper
zeker niet de laatste. 0ktober 2013 dr
2e Jfrn fan Drylts met nog meer deelne
mers in MFS Utherne? Zeker een over

Hpeehsfe nrrnt iishaan
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Fletselwerk

Rer:ovatie

Galamagracht 73, 8ó51 ED lJlst
ï€t. 06-10307939 / Fax 0515-852881

sybrenva nderzee@ho:mai I " ccm

e**uwkade 4
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Nieuw in Sneek: Huiswerkbegeleiding bij de sportclub Door de persoonr.ijke aandacht van de

In de Randstad is huiswerkbegeleiding
bij de sportclub at heel gewoon. In
Friesland heeft Sneek de primeur. ïinga
Studie@Sport biedt dit unieke concept
nu aan op Sportpark Tinga. Kinderen
gaan na school meteen door naar hun
sportctub om daar eerst onder begetei-
ding huiswerk te maken en daarna te
sporten. Tinga Studie@Sport is een

samenwerking aangegaan met sport-
ctubs op Sportpark Tinga. De besturen
van hockeyvereniging Sneek (SMHC)

en tennisvereniging De Vtiegende Bal
zijn zeet enthousiast over deze vorm
van huiswerkbegeleiding. Het past
goed binnen de nieuwe ontwikkelingen
van deze verenigingen, stimuleert de

maatschappelijke betrokkenheid en is
een verbindende factor tussen sport en

onderwijs. Ook voetbalvereniging SttVZ

Boso Sneek ondersteunt deze vorm van
huiswerkbegeLeiding. De huiswerkbe-
geLeiding is bedoetd voor jeugdleden
van deze verenigingen die het mid-
detbaar onderwijs volgen, maar Tinga
Studie@Sport heeft ook mogetijkhe-
den voor kinderen van de basisschoot.

'Wij vinden het betangrijk dat kinderen
bLijven spoÉen, maar het ook goed bLij-
ven doen op schoot', benadrukt Moni-
que van Dam, een van de oprichters, de

visie van Tinga Studie@Sport. 'Boven-

dien maakt het sporten op (top)niveau
mogetijk'
Sporten en bewegen
Sporten is niet atteen goed voor het Li-

chaam, maar ook voor de motorische,
sociale en cognitieve ontwikkeling. Uit
onderzoek btijkt echter dat 83% van de

kinderen tot 12 jaar sport, maar dat dit
percentage daarna afneemt vanwege
huiswerk, bijbaantjes en andere inte-
resses. Reden te meer om er alles aan te
doen om ervoor te zorgen dat kinderen
btijven sporten. Dit sluit goed aan bij
de visie van ïinga Studie@Sport.
Vertrouwde orngeving
De huiswerkbegeteiding vindt plaats

op een voor de kinderen en ouders ver-
trouwde plek, namelijk de sportclub. De

sportctub is een plek die wordt geassoci-

eerd met'gezetligheid'en dit heeft een
positieve invloed op de motivatie van de

kinderen om hun huiswerk te maken.

begeteiders voelen kinderen zich meer
gewaardeerd en uitgedaagd om hun ta-
lenten te ontwikkelen ïIant ats de kin-
deren uit school komen, witlen ze eerst
hun verhaat even kwijt voordat ze weer
aan het werk gaan. De kernwoorden van
Tinga Studie@Sport zijn dan ook ple-
zier, vertrouwd, uitdagend en persoon-
[ijk', vult oprichter Ruth Gruber aan.
Brugktas
Wanneer kinderen naar de brugktas
gaan, ontstaat er een nieuwe situatie.
Ze krijgen huiswerk, de afstand tus-
sen huis en school is vaak groter dan
toen ze naar de basisschool gingen.
Van de kinderen wordt verwacht dat
ze zetfstandig op pad gaan en steeds
meer ouders gaan altebei werken. Door
al deze factoren ontstaat er meer on-
rust, btijft er door het heen en weer rij-
den van huis naar schoot en sportctub
vaak minder tijd over voor huiswerk en

hebben werkende ouders minder toe-
zicht. Door de huiswerkbegeteiding op

de sportctub, kan Tinga Studie@Sport
veet van de problemen die door deze

nieuwe situatie ontstaan oplossen.

Berjocht fan Toanielferiening Meiinoar len llryl,ts
Oan it begjin fan it winterskoft
2072/2073 tochten wij dat we alles op
oarder hiene. In gastploech yn jan-
newaris en in stik mei eigen spiters
yn maart. Mar in pear wike werom
hat ris regisseuze Afke Toren in slim
fingemak hawn en kin sy it maartstik
net regissearje. Tja, wat moat je dan?
We hawwe ferskate regisseurs/ seu-
zes skilte, mar attegear binne hja al

dwaende mei in toanietptoech. Nei oer-
lis mei bestjoer, spiters en fis regisseuze
Afke Toren is no beslÍrten om de "eigen"
foarstelling fan maart te ferskowen nei
novimber 2013. Dat betsjut dus dat we
dit winterskoft twa kear in gastploech
hawwe. We kinne net oars en hoopje
op jimme begryp. We sitte besykje twa
fleuriche toanieLstikken te fine. Yn
septimber hawwe we de jiergearkomste

hawn en we binne bliid dat der doe in
pear entrisjaste leden/spilers it inisja-
t1f nommen hawwe om yn jannewaris
in bliksemlotterij te organisearjen
(sjoch flyer) omdat hiettyd dÉdliker
wurdt dat it in toer is om de "holte
boppe wetter te hàlden" wat betreft
finansjen, spilers en bestjoersleden!

Groetnis,
Bestjoer Meiinoar len Drytts

Overtuinenfair

Vorig jaar hebben we de Stich-
ting Sviatostav financieet onder-
steund tijdens de overtuinenfair.

Speciaal werd er stil gestaan bij het reatiseren van een verwarming in het kinderin-
ternaatinTadzjikistan.We hebbennetvan de Stichting Sviatoslavvernomen datde
reatisatie en in gebruik neming van de verwarming zeer dicht bij is. Omrop FrysLàn

zat binnenkort een bezoek brengen aan Tadzjikistan en dan ook het internaat be-

zoeken. We hopen dat we via onze lokate zender een beter idee krijgen van de situ-
atie ter plaatse. Verder kunnen we u meedeten dat we vol enthousiasme bezig zijn
metdevoorbereidingenvan devolgende editievande overtuinenfairop ljuni 2013.

De organisatie van de overtuinenfair
Barbara Haagsma
Hotske en Harm de Vries
Martien Staatsmid
Wietske Watinga

Eegracht 22 tel. 531955
Eegracht 24 tet. 532057
Eegracht 25 tel.537227
Eegracht 27 tet. 532108

Reacties kunt u maiten naar: overtuinenfairijtst@ hotmail. com

Zie ook de website www.overtuinefair.nl

Verkoping handwerkgroep
Hebt u het koud.
Zijn uw sokken oud.
Mist u de bramen in de herfst of zoekt
u iets voor Sinterktaas of de kerst?

8

Met artikelen van eigen hand,
hetpt de handwerkgroep u uit de

brand. Zij houdt een Verkoping op

vrijdagmiddag 23 november a.s.

van 14.00 uur tot 17.00 uur in de

Eehof, Eegracht 48 te lJtst.

De handwerkgroep,



"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui
Hoort"

Nadat ik in het vorige Kypmantsje het
concours in Sneek had aangekondigd,
zijn we nu atweer zover dat dat atweer
achter ons Ugt. Zaterdag 27 oktober
het Open Fries Kampioenschap Stads-
en Dorpsomroepers in Sneek. Vooraf
is het in de pers breed uitgemeten en
heeft goede aandacht gehad, ook door
de mooie posterwaar de drie omroepers
van Sidwest-Fryslán (Sneek, Bolsward
en lJlst) met een brede tach prominent
op stonden. 0m 9 uur konden we al. bij
"de Watrus" terecht waar de koffie op
ons stond te wachten. 13 omroepers
kwamen deze dag naar het Noorden
toe; er waren hetaas 5 afzeggingen
wegens ziekte en famitieomstandighe-
den. Na het omkteden gingen we naar
het gemeentehuis (WattapLein) waar
wederom koffie ktaar stond en het ori-
ginete Friese gebak nt. oranjekoek.
Burgemeester Apotheker had tijd vrij-
gemaakt en heeft ons hartelijk wetkom
geheten, voor het 3e achtereenvot-
gende jaar in Sridwest-Frystàn. 2010 in
Botsward (toen nog een eigen gemeen-
te, maar toch), 2011 in Stavoren en nu
in Snits. Hij stond stit bij de officiête
taak die een omroeper vroeger had: het
bekend maken - of zoals het ook ge-
noemd kan worden: kond te doen - van

officiël.e berichten en mededetingen
van de schout/maitre of burgemeester.
We kregen ook de gelegenheid om de
"geloofsbrieven" aan te bieden. Van-
uit Drylts wederom de snijplank van
Houtzaagmoten "de Rat" met daarop "it
Dryttser Houtsje" en de "Klpmantsjes".
Dit sprak de burgemeester zeel aan en
zei dat dit nog eens het promoten van
streekproducten is. Simon Jeltema en
bakker de Boer, dat juLLie dat maar we-
ten en u als lezers natuurlijk ook. Hier-
na de loting voor de volgorde van op-
komst tijdens de verplichte roep. Toen
was er een persmomentvoor de vete to-
kale omroepen en internetbedrijven die
actuatiteiten votgen. Nog een gÍoeps-
foto op de trap van het bordes en een
woordje van onze burgervader die ons
het votgende toe riep: "omroepers uit
Betgië en Nederland, doe uw best, dan
staan we maandag in de krant". Goed
gesproken en een hart onder de riem
voor ons alten. Na deze ptichtplegingen
gingen we de stad in om mettuide stem
aandacht te vragen voor de opening van
theater Sneek en het concours 's mid-
dags op het Schaapmarktptein. Dit was
"the pl.ace to be"! 0f zoats op de poster
stond: The Battle. Een voortreffetijke
tunch werd ons aangeboden door dat
restaurant met die stachttanden en
snor (eten-drinken enzo.....). Daarna
naar de arena, het Schaapmarktptein.
Hier was het al mooi druk EN het was
schitterend weer. Na het voorstetlen
van de jury wetke bestond uit: Jan van
Omme, Wim Walda en Fokko Dam, kon-
den we los met de verptichte roep. Hee[
Sneek en omstreken werd in het voet-

licht gezet, zetfs voor de meeste aan-
wezigen werden er nieuwe zaken naar
voren gebracht door de omroepers.Een
korte pauze, opgevutd met muziek van
de binnen de vereniging bekende en-
tertainer Wim de Smit en interviews
met wederom de pers, kwamen de 13

omroepers in omgekeerde votgorde
weer op het podium. Deze keer voor de
wije roep, het promoten van onze eigen
stad of dorp. Vete Dryttsers heb ik ge-
spot tussen de toehoorders, fantastisch
en goed om te zien, dank voor de sup-
port!!!!! Dan komen we bij de prijsuit-
reiking. Zouden de 3 SÍdwest-Frystàn
omroepers het podium bezetten?? Een
stille wens van ons alte drie. Het werd
anders. Juryvoorzitter Jan van Omme
riep in rijm de 3e prijswinnaar naar vo-
ren en dat was Bertus l&abbe uit Kam-
pen. De tweede die naarvoren geroepen
werd was de in zwart en geet geklede
Sneeker omroeper Jan Sjoerd de Vries.
Dan de nummer één en Fries kampioen
de geet en zwarte Henk Bijtsma uit Bots-
ward. Zetf mocht ik met de 4e prijs naar
huis terug keren. Ats u dit leest hebben
we ondertussen het concours in 0ister-
wijk ook at gehad. Dat heeft 10 novem-
ber plaats gevonden. Dat is tevens het
laatste concours voor dit seizoen en daar
worden ook de Nedertands kampioen en
de Kampioen der Lage Landen bekend
gemaakt en gehuldigd. Daarover zal ik u
de votgende keer op de hoogte brengen.

Zegt HetVoort, Zegt HetVoort,

Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht 24, 0515-532057

Ingezonden reactie van Saskia Rosendaal op cotumn van
'0p'e Syl'in het september nummer onlangs:
"Zo Peke, weer lekker positief bezig.
Is het misschien mogelijk dat meneer
Peke eens ophoudt met al die negatie-
ve berichtgeving over waardevote ini-
tiatieven in lJlst. 0f op zijn minst een
keer het lef heeft om zijn eigen naam er
onder te zetten. Zodat we met zijn alten
in lJtst tenminste weten wie er aLtijd
iets te zeuren heeft? Een vraag aan de
redactie (en dus Stadsbelang!) om een
wotijke cotumnist te zoeken die lekker
positiefin hetteven staat en overal kan-
sen ziet in ptaats van 'apen en beren'.

En die niet atteen vanuit zijn eigen paro-
chie preekt. Lees de cotumns er eens op na,
je kunt maar weinig enthousiasme terug-
vinden. Zonde dat zo'n mooie stadskrant
iedere keer weer zo'n vervelende bijsmaak
krijgt, daar is ie niet voor bedoetd toch?
Gemiste kans lijkt mij. En ik zou graag

een keertje met Peke een kop koffie drin-
ken bij de Herberg om te vragen waarom
hij het leven in lJtst vaak door zo'n ne-
gatieve bril schetst.Doodzonde. Ennuh,
ik trakteer natuurtijk! Voor je het weet
ben je anders een 'knlrper'. Oant sjen!"

p.s.: Zijn er meer Dryttsers die ook
een keer Peke witlen ontmoeten?
Metd je dan even via de website
www.http://itdryltserkypmantsje.
nt/ en ptaats net ats Saskia een
reactie bij de cotumns van Peke.
Lijkt mij gezettig!

Samen Eten Projekt
In december eten we op maandag 17
december bij het "ll\lapen van lJtst".

Vooreen speciaat kerstmaat, aan geboden
door de famitie Schreur in samenwerking
met het "Samen Eten" team! V.a. 17.00
uur.Voor opgave / afmelding / vervoer:

deze keer bij Hinke Visser-Hoogtand,
tet. 0515-531318 of 06-23530020,
graag voor 13 december! In januari
weer in de Schaapskooi op 12 januari!



2Oí-3 in het weekend van 7 sePtember

De editie 2072 van de Millennium-
toop en het 2015FESTWAL heeft veel

mensen btij gemaakt. De sfeer, het
weer, de sportieve Prestaties en de

inzet van artiesten en vrijwilligers
maakten het tot een groot feest.

0pbrengst
Er is weer veel geld binnengehaald voor
The Hunger Project in Ghana en Benin.
Een overzicht:
festivalcafé € 8.100, tostitent € 258,

kinderptein € 79t, keetproject € 771,

knikkerspelveitÍng € 501,

vingerhaakacties basisschoten € 7.745,
kaartverkoop wijdagavond € 1.150,

kaartverkoop Ecomani € 538, boeken-

markt € 1.000,'mittenniumkredieten'
€ 7.264, tuinders € 1.300,
Min12 € 886, PKN lJtst coltecte € 318'

millenniumtooP € 48.948.
Dit laatste bedrag verdubbelen Witde

Ganzen en de Roberton Foundation
naar € 97.896.
Volgend jaar
0p naar votgend jaar.
Dan is het festival in het weekend
van 7 september, met ats thema
'gezondheid'. Reseryeer die datum
vast in de agenda en bekijk voor de

sfeer van afgetopen jaar de foto's op

www.2015festival.nt.

vewotg van pagina 1

SuccJsvotàplreden bij het Groepsspringen van g.v de Stànfries op D/E niveau in

De instap meisjes (6 - 8 jaar): Kim Brug-
genkamp, Lisse v.d. I(naaP, Yasmine

Breemer, Manon Koehoorn, Menke Naget-

hout en Hannah Westhoff behaatden op

alle 3 onderdeten een prijs:1e tange mat
en minitramp valmat en 2e op plank kast.

De meisjes jeugd E (8 - 12 jaar): Anna

Bergstra, Elbrich de Boer, Linde Bulthuis,
Esmée v.d. Schaaf, TiaLda Sikma, Anouk
Bok, Jildou de Bruijne, Eowyn Saffrie en

Alyssa Zwart mochten een 3e prijs in ont-
vangst nemen voor het onderdeet lange

mat en misten met een 4e plaats net het
podium bij plank kast. Dat de deelnemen-

de groepen aan elkaar gewaagd waren

bUjkt uit de uitstag bij minitramp valmat.

Hierwerden zij 13e in een deelnemersvetd

van 21 groepen op 0.3 van de winnaar. Bij

de jongens in de categorie jeugd D, bij dit
niveau kan men zich ptaatsen voor het
FK, kr,vamen 2 groepen uit op de onder-

deten minitramp vatmat, minitramp kast,
plank kast. Het werd stuivertje wisselen.

Groep 1, de jongste groep bestaande uit:
Joppe lftamer, Thomas Postma, Sjoerd

Nauta,Roy Winia, Dion Speelman,Allard
Donker, Jorrit v.d.Kooi, A:<el Zwanen-

burg en Christiaan Pietersma, werd

1e op minitramp kast en 2e op de plank

kast en minitramp valmat. Groep 2, Rienk

Pruiksma, Sietse Postma, Jarno van Dam,

Niels v.d. Meuten, Riemer Durk v.d. Wal,

Jesse Stastra, MatÏijs Raadsveld en Fije

Brouwer, werden 1e op ptankkast en mini-
tramp valmat en 2e op minitramp kast. De

jongens gaan de Stànfrieskleuren verde'

digen op 24 novemberbij hetFKin Kotlum

Blik op de Dryltser souder
Het was een eÍg gestaagde avond bij
Piet en Sippie op scheePswerf ten
Woude. De dia-avond van 10 novem-

ber jl.. met veel dia's uit de jaren 70

werd drukker bezocht dan gedacht.

Het betrof een serie dia's, welke we

via Piet mochten ontvangen van Joop

Hoomans. Er waren natuurlijk veel

momenten van herkenning en wij

van tuchief lJlst zijn veel (erg veet) te
weten gekomen over bePaalde dia's.

Het vervolg van deze avond zat zijn
dat, na het digitatiseren, de meest in
het oog springende dia's verwerkt zul-

len worden in de website van Archief
IJtst (www.archiefijtst.nt). We willen
Piet en Sippie nogmaats langs deze

weg bedanken voor hun hulP en het

beschikbaar stellen van hun bedrijfs
ruimte. Ook dank aan de donateurs
wetke dit mede mogelijk hebben ge

maakt: Bar't Kypmantsje, Cees Zijslint
Techniek, Stienstra & van der Wal

Piano Atelier Sjoerd Wiersma, Jitzr

Visser timmer en onderhoudsbedrijÍ
Huisman bouw en onderhoudsbedrijÍ
Scheepswerf ten Woude en Zijsling I

ZN baggerbedrijf.



vereniging van volkstuinders lJtst en Omstreken
De vereniging is in
1978 opgericht met
als doel het volks
tuinieren als ont-

spanning te stimuleren en het be-
vorderen van kennis, bij het kweken
van groenten, aardappelen, fruit en
bloemen.De vereniging heeft twee
locaties : de SÉdergotÉn, aan de

Iendrachtswei, met 45 percelen en
de HimdykstÉn, bij de spoorwegover-
gang naar 0osthem, met 20 percelen.
De perceelgrootte is r 50 of 100 mz.
Voor het seizoen 20L3 zin er op
beide tuinen nog enkele percelen
wij.
De conbibutie bedraagt € 6,25 en de
huurvan de grond € 0,20 perm2 perjaar.

Met deze hobby kunt
u door een gezonde
inspanning uw eigen (h)eerlijke
en biologische producten kweken.
Wie zaait zat tenslotte oogsten!
Heeft u belangstelling voor een percee
tuingrond, neem dan contact op met
Roel de Jong,Lantingawerf 2 in lJlst
tel: 0515-53 2455 of 06 Z5-4g24gz

IJlster fiertjeppers beter,,dári ooit
Sinds de oprichting van de "Watte Abma
skánsen" in 1986 heeft het fierljeppen
in lJlst nog nooit zo'n goed seizoen ge-
had. De vereniging groeit elk jaar weer
en vooral de jeugd vormt al jaren het
grootste aandachtpunt. En dat was dit
jaar goed te zien! IJlst was veruit de bes-
te vereniging in Friesland. Het begon at
woeg in het seizoen. Bobby Zwaagman
liet in de eerste wedstrijd al van zich ho-
ren bij dejongenscategorie (t/m l6jaar).
Hij sprong maar liefst 18,30 meter. Nog
nooit sprong een jongen van zijn Leeftijd
zo ver. Maar hij was niet de enige IJI-
ster die het goed deed in deze categorie:
Tom Hoekstra, Jan Teade Nauta en Jarno
Hoekstra lieten ook van zich horen. Tom
Hoekstra voorat, hij werd Fries kampi-
oen en pakte flink wat prijzengeld door
alle zeven 'Gouden Rige'wedstrijden te
winnen. Jan Teade Nauta evenaarde de
18,30 van Bobby later in het seizoen,
waardoor hij de jongste ooit werd die
zo ver sprong. Maar het einde van het
seizoen was voor Bobby Zwaagman: hij
won het klassement en was de beste bij
het Nederlands kampioenschap op de
IJtster schansen. Een superseizoen voor

%x

de 'Dryltser Boys'. Dat belooft wat voor
2013! Maar er was meer dan alleen de
jongenscategorie. Klaske Nauta won de
ongekend spannende damescompetitie
op het allerlaatste moment. Ze sprong dit
seizoen zelfs 16,23 meter, waarmee ze de
Nederlandse Fierljep Manifestatie won.
Achter Ktaske deden ook Grytsje Abma
en Anna Jet Leyenaar het weer prima
met respectievelijk een 3e en 5e ptaats in
het klassement. Hans Ulco de Boer was
oppermachtig bij de Friese junioren. Hij
won de meeste wedstrijden en werd voor
het eerst Fries kampioen. Nederlands
kampioen worden lukte helaas niet
vanwege de enorm sterke concurrentie

uit Holland. Hans Ulco sprong a[ enkelt
malen over de 19 meter en we kunner
volgend jaar weer veel vuurwerk van hen
verwachten. Senioren topklasser Thewir
Hobma, al enkele jaren de kopman var
onze vereniging, werd ditjaar knap twee.
de in de competitie. Achter Bart Helm-
hott die al 6 jaar op rij de beste senior is.
Ën er zijn nog veel meer fierljeppers die
het goed deden dit jaar, wie weet wor-
den zij na volgend jaar wel bij name ge-
noemd als de volgende topper. Maar wij
willen ook graag alle wijwitligers, spon-
sors, donateurs en zeker ook het pubtek
ontzettend bedanken: jullie hebben dit
geweldige seizoen mogelijk gemaakt!

Ile Jfin fan llrytts
Minsken, minsken wat in minsken
op de J0n fan Drylts. It wie in ge-
setliche jffn mei fast atte midden-
standers rit Drylts, dy't harren ei-
gen artikelen/spullen promoaten

of ferkochten. En as 6fslÍting it Kom-
paenenkoor! ït wie in geweldiche
opkomst mei minsken. Bedankt der-
foar. Mei dit skriuwen wolle wy it
winnende lotnÊmer bekend meitsje
dy't wy op dy j0n ferkocht hawwe.

It winnende loh0mer is wurden: róze nr
111 (priis is in kteurenanalyze foar 2 perso.
anen by ris yn de studio boppe de winkel).
Groetnis,

Jenny en Nynke
Boutique Jenny

Verslag van de ledenbijeenkomst van de christelijk-maatschappetijke
vrouwenbeweging Passage lJlst op 27 september zotz
De vergadering wordt geopend door
de voorzitter van deze avond mevr.
J. v.d. Werf. Zij heet allen welkom, in
het bijzonder mevïouw l.H. Snippe
uit Leeuwarden. Zij zal deze avond
vertelten over haar blind zijn en over
haar blindengeleidehond. De medita-
tie gaat over "\IergeveÍI", na het gebed
wordt lied 293 met etkaar gezongen.
Aan de zieke leden wordt aandacht be-

steed met kaarten en goede wensen.
Mevrouw Snippe krijgt het woord. Zij is
met een ernstige oogaandoening gebo-
ren en na vele operaties is zij toch steeds
minder gaan zien. Met één oog ziet zij
nog maar t %. Zíj is vanavond met haar
hond per trein naar lJlst gekomen. Zij
vertelt humoristisch en boeiend, mo-
menteel heeft zij haar vierde hond.
Zij gaan als ze zeven weken oud zijn

naar een puppypleeggezin. Daar wor-
den ze het eerste jaar verzorgd, opge-
voed en gesociatiseerd. Ze leren alles
over het geleidenhond-zijn. De optei-
ding van geleidehonden kost 45.000
Euro. Met het gedicht dat mevrouw
Snippe geschreven heeft over haar
eerste hond die zij heeft moeten laten
inslapen wordt de avond afgesloten.
Mevr. v.d. Werf wenst allen wet thuis.



Het team Drylts wordt gecoërdineerd door wijk-
verpleegkundige Froukje Tromp, op de fiets.

In ons team werken verpleegkundigen,
ziekenverzorgenden, verzorgenden en hulpen in
de huishouding. Hierdoor kan alle zorg thuis
door ons verzorgd worden. Van complexe
verpleegkundige zorg tot hulp in de huishouding.

De medewerkers van zorgteam Drylts staan 24
uur per dag,7 dagen per week voor u klaar. We
vomen met elkaar een hecht team en weten wat
er speelt in de buurt. Omdat we het net als u erg
belangrijk vinden dat er een vertrouwd gezicht
bij u thuis komt, werken we in koppels voor Ver-
zorging & Verpleging en hebt u ur,v eigen Hulp
in de Huishouding.

. Vanuit ons team regelen we alle soorten
thuiszorg voor mensen thuis: Verzorging &
Verpleging, Hulp in de Huishouding, Thuisbe-
geleiding, (intensieve) Nachtzo rg, Thu iszorg-
technologie en Thuishotel (diensten aan huis).

. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per
week voor u klaar. Ook 's nachts komen er
desgewenst medewerkers van onze eigen
organisatie bij u thuis.

. Wij hebben specialisten voor technisch inge-
wikkelde zorg in huis, zodat u langer thuis
kunt blijven wonen of eerder uit het zieken-
huis naar huis kunt.

. Wij werken nauw samen met de Friese
ziekenhuizen. Mocht u te maken krijgen met
een behandeling in een ziekenhuis, dan bent u

zeker van een soepele overgang van thuis naar
het ziekenhuis, en andersom. De benodigde
zorg wordt optimaal op elkaar afgestemd.

Thuiszorg Zuidwest Friesland is al jarenlang een
vertrouwd adres voor kwalitatief goede zorg
thuis. Wijwerken in kleine teams in wijken en
dorpen, en werken samen met o.a. huisartsen,
apothekers, fysiothera peuten.



uPen qag rn nef |ilonK
De verbouwing is klaar, het jeugdbe-
stuur geihstalteerd; hoogste tijd om
alle inwoners van lJlst kennis te laten
maken met het vernieuwde jeugd- en
jongerencentrum Het Honk. En om
maar meteen een groot misverstand
uit de weg te ruimen: Het Honk is niet
alleen bedoeld voor jeugd en jonge-
ren. maar voor iedereen die zich jong
en jeugdig voelt. 14Ie nodigen je uit om
op 1 december vanaf 10.00 uur's och-
tends Het Honk te komen bewonderen
en kennis te maken met de wijwilligers
en de teden van het bestuur. Voor mu-
ziek is gezorgd en er staat iets lekkers
te eten en te drinken klaar. De hele
dag door zijn er bovendien workshops,

waarvoor je je ter plekke kunt aanmel-
den. De workshops geven meteen een
idee van het aanbod. Het Honk is een
prachtplek voor cultuur, voor theater,
voor muziektessen, om te oefenen met
muzikanten. En voortaan kunje er ook
terecht voor cursussen en workshops in
bijvoorbeeld graffiti, kanoën of bloem-
schikken en nog veel meer. Dit a[es is
mede mogeLijk dankzij de ondersteu-
ning van de gemeente Sridwest-Fryslán
en Timpaan. Ook wanneer je zelf iets
wilt organiseren kunnen wij meehel-
pen, meedenken, een ruimte of appa-
ratuur beschikbaar stellen. Wil je een
kinderfeestje geven? Wij zorgen voor
de muziek en voorvermaak door profes-
sionele mensen. Verenigingen in lJlst

kunnen aankloppen voor samenwer-
king, het lenen van een geluidsinstal-
latie, gebruik van een ruimte of van
spullen. We wil.ten je graag laten zien
wat er in het vernieuwde Honk altemaal
mogelijk is, dus trek je niets aan van de
teeftijd in je paspoort en kom meedoen.
Je kunt je uiteraard ook aanmelden ats
wijwitliger of als donateur. Wij zoeken
nog bemanning voor de jongeren- en
jeugdavonden op wijdagavond.
Bestuur en Jeugdbestuur Stichting
Jeugd- en Jongerenwerk lJlst.

Open dag 1 december 20!2van
10.00 tot 18.00 uur in jeugd- en
jongerencentrum Het Honk,
Sudergoweg 1, IJtst

Oproep "Warme Winteravond" !
Wat was het gezeltig tijdens de fak-
kelavond in september. Al die licht-
jes en vuurkoryen en wat een heer-
tijke avond! Tijdens de "Warme
Winteravond" kunnen we ook wel wat
gezell.igheid en lichtjes gebruiken.
Daarom een oproep aan atle bewoners
aan de grachten: Wat zou het mooi

zijn als jullie lichtjes en of vuurkor-
ven kunnen plaatsen in de overtui-
nen en bij de huizen op 14 december
a.s., zodat de "Warme Winteravond"
een echte warme winteravond
wordt! In ieder geval bedankt!
Herma Rosier
(0ndernemersvereniging IJlst)

Graag zouden wij deze data zo snel mo-
getijk willen hebben. Uiterlijk voor 10
december in verband met het drukken
van de nieuwe gids!
U kunt ons de data toesturen naar het
volgende E-mail adres: info@zuidwest-
friesland.nl.
Alvast bedankt!"
Bij dezen witten wij u ookwijzen op onze
nieuwe site. www.vwzuidwesffriesland. n[

en neem ook eens een kijkje op onze
nieuwe webshop.

Bij l/W ZuidwestFriestand in Heeg:
- VW cadeaubon, Nationale

Bioscoopbon en Bol.com
cadeaubon.

Nieuw:
- Boekenbon
- Fashioncheque
- Nationale ïijdschriftenbon
- Prénatal
- Media Markt, V&D en

Gamma cadeaubon

Attijd het juiste cadeau!
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'"Wij witlen een oproep doen aan alle
mensen die kloppende data hebben
van de evenementen van hetjaar
2013. Deze data ptaatsen wij in de VW
Zuidwest Friesland Gids 2013 onder
het kopje f,venementen.
Ook vermetden wij deze data geheel
wijblijvend op: - De blauwe borden;

- Ons twitter account;
- 0nze website.

Gursus schilderen yn Folsgeare

Ontdek wie je bent d.m.v. Schilderen.
In deze cursus maak je een kunstwerk
overjezelf.
Wie ben je, wat is belangrijk voor
je, wat beweegt je, wetke kleu-
ren spreken je aan. Dit kan ab-
stract, realistisch of fantasie zijn.

Aan het eind van de cursus gaan we
met een ervaren beeld-beschouwer het
werk vertalen.
Ervaring met schilderen is niet nodig,
stechts de zin om ermee aan de slag te
gaan. De cursus bestaat uit4 lessen op
zaterdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur

en start op zaterdag 19 januari 2013.
Kosten: € 100,00 incl. materiaat, kof-
fie en thee. Voor meer informatie en
opgave kun je contact op nemen met
Clasien Flapper
Tsjaerddyk 40,8773 KN Fotsgare
tel.nr. 0515-336683
mail: c.s.flapper@hetnet.nl
site: www.clasinaflapper.exto.nl

Venten Sinterktaasintocht lJlst
0p wijdag 2 november zijn de oudste
kinderen van de basisscholen onder
begeleiding van votwassenen weer

De opbrengstvan bijna € 1.000,-- komt
langs de huizen in lJtst en omgeving vo[edig ten goede áan de sinterklaas-
gegaan om lekkere speculaasbrok- intochtinlJtst.Iedereenbedanktvoor
ken en gevulde speculaas te verkopen. de aankopen!



Wintersportva ka nties
www.Ski4U.nl
Reisbestemminoen naar:

Frankrijk, Oostenrijk TSjechië en ltalië.
(nov. t/m mei, weekend, midweek en weekreizen)

Chaletverhuur in Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Tsjechië.
Ski4U uw maatwerk adres voor:

individuele reizen, groepsreizen, verzekeringen, skimateriaal, ski-
passen, skilessen, busvervoer en vliegen naar de sneeuw.

Ski4U is partner van:
Belvilla - Wintertrex - Europeesche

Schoonheidssolon ..
Yïino

Ytina Schot
Croleskwartier 88
86'I HC ULST
05r 5 - 532907

0ok cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

T. 0515 - 533439

M.0619 742653
www.fabeóouw.nl

T.0515 -532132
www.fabertegelwerken.nl

T. 0515 - 532880

M. 06 24 50 40 11

www.multiking.nl

GA5.WAÏER-CV-DAK-ZI NK

M.0611 06 12 95
www.vlasman instatlalies. nl

Renovatie, 0nderhoud,

aanleg en (sier) bestrating

van uw tuin

T. 0515 - 335498

M. 06 53 54 06 66

o Binnen- en buiten schilderwerk

' Saus- en behongwerk

' Enkele- en dubbele beglozing

o Spockspuiten
o Kleinscholig tinrmerwerk
. Olderhoud oon uw boot

w,llrËsnsà E€ffi,_,

de Vlet
g6 - ,222

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

Beide

Speciale

Beide Kerstdagen
voor € í5,5O per persoon

Vooraf reserveren en het
aantal deelnemers doorgeven!!!

Ook om af te

beide Kerstdagen
speciale Kerstmenuts!

u.
Grot
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051 5- 533248
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o515-532269
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lReina's
Il6irs ewiee
Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een aÍ'spraak:

06-1 4464784
www.reinashairservice.n I

Reina l(roes
Nijesyl 6O

8651 NC lJlst
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"Morgen Peke."
"Morgen mannen."

"Nieuws Peke?" "Nou, nieuws wil ik het
eigenlijk niet noemen, maar de "J0n
fan Drylts" in de Stadslaankerk was
toch wel een geslaagde avond. De on-
dernemers van lJlst hadden hun best
gedaan en hetwas een gezellige avond."

udl v0rtu JrJ ret(e, Itl
mensen, die voor de modeshow van
Boetiek Jenny lnvamen en niet ver-
der dan de voordeur zijn geweest. De

kerk was te klein voor dit gebeuren.
Dus Peke, geef ze maar een goede

raad: votgend jaar een grotere ruimte.
Maar nu wat anders Peke. Wat vind
je van de stuiting van de bibliothe-
ken in de gemeente SÉdwest?" "Eerst
even wat anders mannen. De bewo-
ners van Nij Ytostins hadden een vaar-
tochtje rondje IJtst georganiseerd.
De mensen die slecht ter been waÍen
werden door vrijwilligers naar de op-
stapplaats gebracht. Ik wit eigenlijk
geen namen noemen, maar voor het
gemak, zeg maar Wabe. Wabe had dus

r aulo en DrJ nef
uitstappen bood hij even de helpende
hand en een kleine ondersteuning. De
praam en de bok staken van wal. Maar
na een kwartier te hebben gevaren
woeg een: waar is mewouw Van der
Meer? Nee, verhip die is er niet. Wat
was het geval. Wabe had 2 vrouwen ge-

hotpen en de derde vergeten, die zat
nog in de auto. Dus terug varen. Bij de
kade aangekomen zat ze nog netjes in
de auto. De politie was er ook al. Wabe
bijna in de boeien, maar het is met
een sisser afgetopen." "Nou Peke, nou
even over de stuiting van de leesza-
len." "Jongens, dat komt de volgende
keer. Het is mijn tijd. Tot morgen."
"Hoi Peke."

De Halszaak en Friends...
In 2007 zijn Pautien Overzet en Diana
Huitema, beiden woonachtig in lJtst,
begonnen met het maken van siera-
den. Nadat eerst de hele familie- en
kennissenkring was voorzien van een
sieraad, zijn ze ook op markten gaan

staan en workshops gaan organiseren.
Naast het maken van sieraden werd al
gauw de link getegd naar sjaats met
bedelkralen. Ook werden er boeken-
leggers gemaakt. Dit is volgens Diana
het'meest succesvolle' product. Inmid-
dels hebben ze hun assortiment uit-
gebreid met o.a. waxinelichthouders
van steigerhout, warmtezakken en
leuke bestekzakjes. Daarnaast worden
er ook kussentjes en sjaals gemaakt,
kortom ze zíjn van alle markten thuis.

Etk jaar wordt er in november een siera-
den- & cadeauparty georganiseerd. 0m
het S-jarig jubiteum te vieren wordt'De
Hatszaak en Friends....' georganiseerd.
0p wijdagvond 23 november vindt in
de vergaderzaal van MFC de Utherne
deze minimarkt ptaats van 20.00 tot
23.00 uur. 0p deze markt is nagelsty-
tiste Ëvetyn Buwatda-Canrinus van
Ebi-art naits aanwezig die haar kun-
sten taat zien. Daarnaast is Carrie van
Straten van Caretle Cadeaus uit Wor-
kum te gast. Zij maakt atlerlei letters
en artikelen van stof. Ook statt Jettie
Schoonbergen haar waar uit; ze maakt
cadeauartiketen van fietsbanden en
prachtige kaarten. Tot stot is ook Idske
de Boer uit Heeg aanwezig met haar na-
tuurcreaties. Met de decembermaand
voor de boeg is dit de uitgetezen kans

om een uniek cadeau te bemachtigen!
Ook is er de mogelijkheid om een mi-
niworkshop te volgen. Zo kunt u zetf
een zeepketting of een spiraalarmband
maken. Graag tot ziens in de Utherne!
Voor meer informatie verwijzen we u
naar www.mijnwebwinkel.nt/winkeL/
de-halszaak
Pautien 0verzet & Diana Huitema
De Halszaak.

Verslag van de ledenbijeenkomst van de christelijk-maatschappetijke
vrouwenbeweging Passage lJlst op 25 oktober 2Ot2
De vergadering wordt geopend met
een woord van welkom voor de leden
en de gasten. Een bijzonder wetkom
aan de gastspreekster mevrouw Jo-
hanneke Liemburg uit Wommets. De

meditatie naar aanteiding van Nu-
merie 6: "De zegen des Heren" is van
de hand van ds. J.J. Buskes (hij was
bewiend met Fedde Schurer). Aan-
stuitend worden twee verzen
Gezang 465 gezongen: 'ïan U

ate dingen". Dan is het woord aan
de gastspreekster mewouw Liem-
burg. Zij heeft een biografie geschre-
ven over het bewogen leven van een
kleurrijke onderwijzer en later hoofd-
redacteur van de "Friese Koerier",
Fedde Schurer. Ook was hij één van
de populairste Friese dichters van
de 20e eeuw. Een beamerpresentatie
toont beetden van het gezin Schurer
en van belangrijke gebeurtenissen.

Mewouw Liemburg vertett hoe het haar
verwonderde dat over deze bekende
Friese persoonlijkheid geen biografie
was verschenen en dat dit haar aanzette
tot het achtergrondonderzoek naar zijn
leven en het beschrijven daarvan. Als
afsluiting van de avond wordt een vers
van Gezang 330 gezongen, de bijdrage
van Fedde Schurer aan het Liedboek
van de Kerken. De avond werd begeleid
door twee bestuursteden.

van
zijn

Warme winteravond 2011
Vorig jaar ben ik iemand vergeten te
noemen in mijn lijstje van mensen die
hebben bijgedragen aan het succes van
de Warme Winteravond. Nog wel het al-
lerbetangrijkste waar de hete "Warme
Winteravond"om draait: De Kerstboom!

Deze kerstboom is met liefde aan ons
geschonken door de famitie van der
Velde van yachtcharter "De Uitkijk"!
De boom is ca. 25jaar geteden als klein
boompje door Wiggete van der Vetde,
vader van Jan, meegenomen uit Zwe-
den. Het boompje werd in de tuin gezet
en stoeq aan. Het werd een prachtiqe.

volte boom die in het centrum van
IJtst mocht staan tijdens de kersttijd.
Volgens mij de altermooiste tot nu toe.
Bij deze: famitie van der Velde, hart-
stikke bedankt voor het schenken van
deze mooie kerstboom! We hebben er
attemaat van genoten. Herma Rosier,
namens 0ndernemersvereniqinq lJtst.



Hallo spoÉieve inwoners van lJlst!
Het jaarlijks terugkerende toernooi van sport en ontspanning
voor iedereen,

Met ondersteuninq van:
. Herman voor de snert
. Volleybalvereniging Stànfries voor de organisatie
Waar. wanneer. hoe laat. kosten:
. Sporthal Utherne in lJlst
. Zaterdag 29 december 2012
. Aanvang circa 1 1 .00 uur tot circa 17.00 uur
. € 30,00 per team, te voldoen in de zaal
tijdens toernooi

Aanmelden. vraqen. biizonderheden:
. opgave kan via de mail naar

Elbich(dstanfries.nl
. Inschrijving per team uiterlijk 9 december 20í2
. Inschrijving op volgorde van aanmelding en vol is vol!
. In elk team behoren minimaal 2 dames te zitten

Namens de organisatie:
Elbrich de Jong & Mariska de Vries

p.s. De snert zal weer gekookt worden door
Herman Baudet!
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Hee[ veel mensen zien ats een berg tegen de barre winter
op. Ouderen en noodlijdende gezinnen maken zich grote
zorgen, want winter betekent extreme kou, honger lijden
en hopen dat niemand ziek wordt. De Diaconie en de ZW0-
commissie van de Protestantse Gemeente lJlst willen deze
straatarme mensen in Moldavië, maar ook in Atbanië, fu-
menië en Bulgarije, niet in de kou laten staan.
Ze hebben het door de economische crisis, die hen nog har-
der treft dan ons, al zwaar genoeg. We willen deze gezin-
nen en ouderen structurete hulp bieden door hen tijdens
de wintermaanden een voedsetpakket te geven. Zo komen
ook zij de winter door! Hoe kunt u meedoen? U kunt een of
meerdere producten van een voedsetpakket kopen. U be-
taalt 1 euro voor een product. Een compleet voedselpakket
bestaat uit 18 producten. Een compteet voedselpakket kost
dus stechts 18 euro.
U kunt ons vinden op de Overkluizing en in de l'Íauritius-
kerk. De voedsetpakketten worden ter plaatse gekocht.
Dat scheett enorm veel transportkosten en stimuleert
de lokale economie.
De winteractie 2072 is een project van de Stichting
Mensenkinderen.

Actie hutp
voor
Moldavië
0p vrijdagavond
14 december a.s.
organiseren wij
een actie om straat-
arme mensen in
Moldavië te hetpen.
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Einterklaas komt weer in ons land!
Kiik daarom eens bij onze kindertie$en en
hiihehorende accessoires die voor zeer
seherpe priizen hii ons in de winkel staan.

voorbeetd: Montego Bed Pirouette
'u € 21 9,00
Bijpassende tas
voor € 29,s0

Zeer ruime keus!

$vtJsw##$s
ïl,Wgg*'Y$*'tS€5

íJISr A515-531664



Toanielferiening "Mei inoar ien Drylts"

De November uitvoering wordt verschoven naar Januari 2013.
Dit i.v.m. het zoeken naar een gastploeg.

Door gebrek aan spelers vooral mannen en jongeren kunnen we zelf maar eérr stuk spelen.
En dan ook nog niet aitijd wat we graagzouden willen spelen. i.v.m. met beschikbare spelers.

DAAROM: AKTIE.

Na een moeilijk @ eerste jaar in de De Utheme is er van alles verbeterd.O

Een nieuwe professionele geluidsinstallatie.
Kompleet nieuwe verlichting vóór en óp het toneel.
Nieuw toneeldoek voor achterwand en zijwanden.

En een nieuwe toneel vloer.

Dus volop kansen voor nieuwe spelers jong, oud, man of vrouw.
Denk nou niet dat is niks voor mii.

PROBEREN!!!!

Kijk eens op w'ww:meiinoariendrylts.com

Om de vereniging weer "bloeiend" te krijgen, hebben we geld en nieuwe leden nodig.

Daarom:

Een bliksem loterij in Januari.

Als wij bij u langs komen met de loten kunt u altijd om méér informatie vragen.

EN VERDER:

LEDEN V/ERVEN LEDEN! ! ! ! !

Elk lid mag een introducee meenemen naar de januari uitvoering.
En bij een nieuw lidmaatschap betaalt u voor de Maart uitvoering maar 5 euro

De contributie is slechts € 13150 p.p. per jaar.



Win een reischeque t.w.v € 2OO,-
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PH"HffiTHE
Stadslaan 53 . 8651 AC lJlst . 0515 - 5312A5

Eke de
E ke Boe ktJ
Tel. 06 - 1036 1881

Jong
eReis.nl
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Deze actie loopt van 1 t/m 24 december 2012 en is geldig bij elke aankoop bij De Haas Bloemen in lJlst. De winnaar
ontvangt een reischeque t.w.v. € 200,- in te leveren bij boeking van een vakantie bij Eke de Jong, Personal Touch Travel.
De reischeque heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na afgifte en is niet overdraagbaar of in te wisselen tegen contanten.
Bij deelname ga je ermee akkoord dat je mailadres gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden door Personal Touch
Travel en De Haas Bloemen.



ue t.

n
Ë

E

I
ë

Ë::
€

sbr
F}

f*--o

wF.-r/a
{, .5'
t,! ":

ï. I

Fd,

a,

'ait "''
-qt
qG

F:::.. *l:

w*:'"ï 
:u#

t


