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Succes voor De Boer's Bakkerij op de Bakkersvakwedstrijden
Woensdag 14 november jt. zijn tij-
dens de Bakkersvakwedstrijden in
Drachten 3 bakkers van De Boer's Bak-

kerij in de prijzen gevalten. Werkne-

mer Jelmer de Boer uit Sneek kreeg
voor zijn volkorenbeschuit de eer-
ste prijs. ttllerknemer Erwin Hiemstra
uit Woudsend ging met een tweede

prijs voor het suikerbrood naar huis
en voor de tweede opeenvolgende

keer nam eigenaar Roetof de Boer
de eerste prijs voor roggebrood voor
zijn rekening. Roetof en Jetmer mo-
gen zich beide kampioen van Noord
Nederland noemen. Ze namen hier-
voor een wissetbeker in ontvangst.

0p zondag 23 december a.s. geeft CMV Concordia weer het
jaartijkse kerstconcert in de Mauritiuskerk, samen met het
bekende ïlrrinekoor. Het enthousiaste Twinekoor staat onder
teiding van Nieske Hoekstra en wordt begeleidt door Tjitte
Muizelaar met zijn gitaar én met zijn prachtige stem. Con-
cordia staat natuurtijk weer onder leiding van dirigent Jan
Hibma. Hij heeft weer een sfeervol programma samengestetd
met o.a. de prachtige "Christmas Suite van Jan de Haan",
een fantasie over het bekende "Jingte Bets" en een swin-
gende bewerking van "Deck the Halls". vervolg op pagina 6

De warme winteravond had vrijdag 14 december jam-
mer genoeg te kampen met veel regen en vooral wind,
zoals goed is te zien op de foto. 0p het laatste mo-
ment werd bestoten de tenten af te breken en de acti-
viteiten voort te zetten in "Het Wapen van lJtst". Het
werd een warme, sfeervolle avond met zang en mu-
ziek. Rinke Schilstra, die de Kerstboom ontstak, kon
het niet beter verwoorden dan met zijn uitspraak: Het
is mooi, dat er voor iedereen plek is in de herberg!
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Verschijningsdata'It Dryltser Kypmantsje'
Voor het komende halfjaar wordt het navotgende schema
gehanteerdvoor de verschijning van ItDryltserKypmantsje :

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
Januari 14januari
Februari 11 februari
Maart ll maart
ApriL 8 april
Mei 13 mei
Juni 10 juni

Aanmelding nu mogetijk voor'Gast van de Raad'in januari

De gemeenteraad organiseert op donderdag 24januari weer
'Gast van de Raad'. Inwoners van de gemeente die belang-
stelling hebben om een keer een kijkje achter de schermen
van de raad te nemen, kunnen zich hier nu voor opgeven.
Deetnemers aan dit project krijgen voorafgaand aan de ge-
meenteraadsvergadering uitleg over het werk van de ge-
meenteraad, de verschiltende fracties en de raadsvergade-
ring van die avond. De deelnemers worden ook voorgesteld
aan de leden van de gemeenteraad en aan het college van
burgemeester en wethouders.'Gastvan de Raad'is ditjaar
na de zomer van start gegaan en wordt om de twee maan-
den gehouden. Deelnemers aan'Gastvan de Raad'hebben
tot dusver positief gereageerd. Met dit project wil de ge-
meenteraad de afstand tussen de inwoners en de gemeen-
telijke politiek verkleinen. Bovendien is het voor inwoners
een goede getegenheid om de leden van de gemeenteraad
beter te leren kennen.
Vipbehandeting
De deelnemers aan 'Gast van de Raad'krijgen een Vipbe-
handeting. Ze worden allereerst ontvangen door enkele
raadsleden. Vervolgens krijgen zij een presentatie te zien
over het werk van de raad, hoe de gemeenteraad is inge-
deeld en welke taken de raad heeft. Daarna volgt er aan de
hand van de agenda van de vergadering een toelichting op
wat men tijdens de vergadering kan verwachten, zodat de
vergadering goed is te volgen. 0mdat'Gast van de Raad' om
18.00 uur begint, krijgen de deelnemers ook een maaltijd
aangeboden. Na de toelichting worden de deelnemers aan
de leden van de raad en de leden van het college van bur-
gemeester en wethouders voorgesteld. 0m de vergadering
goed te kunnen votgen zijn op de publieke tribune speciale
plaatsen voor de gasten gereserveerd. Na afloop worden de
deelnemers bovendien uitgenodigd om met de raadsleden
en het college over de vergadering na te praten.
Ook een keer Gast van de Raad zijn?
Inwoners van de gemeente Sídwest-Fryslán die een keer
Gastvan de Raad willen zijn, kunnen zich hiervoor aanmel-
den via het mailadres van de griffie: griffie@gemeenteswf.
nl. Inwoners die zich hiervoor aanmelden krijgen een be-
vestiging van deelname plus een programmaoverzicht van
die avond. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

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

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

Kerstgala Gymver. De Stànfries, 13.30 uur
en 19.30 uur, de Utherne
Kerstconcert Muziekvereniging Concordia,
19.30 uur, Mauritiuskerk, toegang gratis
Kompaenenkoor Skip srinder roer,
20.00 uur, Stadsherberg, repetitieavond
Festival 2075,9.30 - 72.30 uur, Eegracht 70,

brainstormen thema 2013

24 januari
21 februari
2l maart
18 apriL
23 mei
20 juni

22 december

23 december

11 januari

19 januari

Opbrengst MS-cottecte

De ontangs in lJlst, Oosthem en Nijezijl gehouden collecte
voor het MS-fonds heeft in totaal € 836,98 opgebracht.

Stipepunt Drytts Medewerkers zijn aanwezig op

woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Gatamagracht 31 (tocatie Thuiszorg).
Ze z4n tetef onisch bereikbaar via 0 6 - L026 49 69 .

Ook maandagmorgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@stipepunt.nt.
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De d i chts bij zij n d e h u isa ft-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL27 LL2
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Chantal Manten

Buurtagent in
Sudwest Fryslá

Een uitgavevan:
Vereniging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
DrukkerÍj Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaat)
inleveren tot en met
14januari a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: edskohekman@wxs.nl
hekmanijlst@hotmail.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 24 januari 2013.
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"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitentui
Hoort"

DIT IS EËN OPROEP!!!!!!!!

Onlangs kreeg ik in Steenwijk van
de omroeper van Borsete een klei-
ne bet, welke ik even mocht lenen.
Nu is het niet zo bijzonder dat een
omroeper eens een bel krijgt, maar
deze keer is het wel heeeeel bijzon-
der. De bel was voorzien van een

handvat met het merk "Nooitgedagt".
Het bleek een handvat te zijn van een
beitel van het bekende merk en vol-
gens het verhaal zou dat één van de
eerste kunststof handvaten zijn die
er gemaakt zijn. De bel is totaal 18 cm
lang, het handvat zetf is 11,5 cm en
de bet heeft een diameter van 8 cm.
Is dit ooit officieel gemaakt als een
relatiegeschenk of is er een hobbyist
aan de slag geweest met een "tafel"
bel? Ik weet het niet, misschien u
wel. De bel is ondertussen terug bij
de omroeper van Borsele. Nu mijn op-
roep: Wie weet er meer over de her-
komst van deze bel (zie foto)? Geef
het antwoord, geef het antwoord. Re-
acties graag naar: Uw Stadsomroeper,

"Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui Hoort"
In het vorige Kypmantsje schreef
ik over het concours in Sneek:
"Vanuit Drytts wederom de snijpLank
van Houtzaagmoten "de Rat" met daal-
op "it Dryltser Houtsje" en de "Kyp-
mantsjes". Dit sprak de burgemeester
zeer aan en hij zei dat dit nog eens het
promoten van streekproducten is."
Hierop kwam een leuke reactie. Het
blijkt dat de burgemeester de bakkers-
producten op het gemeentehuis ver-
deetd heeft. Dit is niet zo bijzonder,
maar wel dat nadien medewerkers
van het gemeentehuis naar bakker de
Boer gingen om de producten te ko-
pen omdat zij ze heertijk vonden. Dat
is nog eens promotie en een beves-
tiging dat onze bakker echt lekkere
producten op de markt zet. Dan zit het
omroepseizoen er voor dit jaar weer
op, tenminste de verschillende con-
coursen. Zoals Ík toegezegd heb zal ik
nog verslag doen van het concours in
0isterwijk op zaterdag 10 november jt.
We werden al om 08.45 uur verwacht
in een eetcafé - wat tevens onze om-
kleedlocatie was - in het centrum van
Oisterwijk. Daarom zijnwe - Jan Sjoerd
(Sneek) en ik - a[ op vrijdagmiddag
naar het zuiden gereden, dan hoefden
we 's morgens vroeg niet zo erg vroeg
uit de veren. De ptaatselijke omroeper
(Henk van den Nieuwenhuizen) had
een hotel geregeld waar ook meerdere
omroepers de nacht doorbrachten.
Dus om een uur of kwart over negen
waren alle omroepers, die mee zouden
doen aan dit concours, aanwezig, to-
taal 15 man waarvan vier uit België.
Na een bak koffie op naar het gemeen-
tehuis voor de officiële ontvangst bij

de burgemeester dhr. Hans Jansen.
Ook hier weer koffie en een overheer-
lijke koek (genaamd Heer van 0ister-
wijk), de nodige toespraken en het
aanbieden van de relatiegeschenken.
Ook hier in het Brabantse land werd de
broodptank met daarop de Kypmants-
jes en ít Dryttser Houtsje zeer gewaar-
deerd. Na de loting snel naar buiten
om de mensen op te roepen naar het
concours te komen. Dit concours be-
gon eerder dan dat er op het program-
ma stond, de reden was dat er in het
gemeentehuis een bruitoft gehouden
zou worden en het bruidspaar wenste
absolute stil.te, ongewoon voor om-
roepers maar het was niet anders. We
waren naar Oisterwijk gekomen in het
kader van 800 jaar stadsrechten en dat
was een rode draad door de verplichte
roepen van de 15 man sterke formatie.
Na een korte pauze, nog steeds vanwe-
ge de bruitoft, gingen we aan de slag
met de vrije roep en daarin werd de
ene stad natuurlijk mooier en beter en
aantrekkelijker genoemd dan de an-
dere. Toen werd het punten tetlen voor
de jury, niet alleen voor het dagkampi-
oenschap maar ook wie de Nederlands
kampioen en de Kampioen der Lage
Landen zou worden. Na deze zware taak
werden we naar het podium geroepen
voor de uitslag en huldiging. De eer-
ste prijs was voor de Oisterwijkse om-
roeper Henk van den Nieuwenhuizen,
tweede werd Peer Witzel uit Alphen
aan de Maas en derde Henk Bijtsma, de
omroeper van Botsward. Het leuke van
deze dag was dat Jan Sjoerd en ikzelf
op een gedeelde 7e ptaats eindigden,
dan is het verhaal van de zoon verslaat

Harmen de Vries, Eegracht 24,
0515-532057 of naar de redactie
van It Dryltser Kypmantsje.

de vader ook weer uit de wereld. Toen
kwamen we bij de hutdiging van de
Nedertandse - en de Lage Landen
kampioen. Hierbij is het van belang
dat er gedurende het hele jaar punten
gescoord zijn en dat de twee stecht-
ste resuttaten afgetrokken mogen
worden. Tot Nedertands Kampioen
en Kampioen der Lage landen werd
Henk van den Nieuwenhuizen gehut-
digd; hij heeft dit jaar 6 van de 10
concoursen gewonnen. Tweede in de
beide competities werd Henk Bijlsma
en op de derde ptaatst eindigde Ber-
tus Krabbe uit Kampen. ïkzelf kwam
voor het Nederlands kampioenschap
op een 5e en voor de Lage Landen op
een 4e plaats. Na een goed verzorgde
dag, een heerlijk diner en een avondje
netwerken hebben we ons bedje weer
opgezocht en zijn we zondags terug-
gereden naar het noorden. Een week
later, op 17 november, hebben we in
Steenwijk de overhandiging van een
boekje over de voormalige omroe-
per van Steenwijk een officieel tintje
gegeven. De Historische Vereniging
Steenwijk e.o. had uit de stapel pa-
pieren die de omroeper (Bertus van
Brummelen) had verzametd een boek
samengesteLd. Het eerste exemplaar
is aan de weduwe overhandigd. Een
indrukwekkende gebeurtenis, mede
omdat ook kinderen en kleinkinde-
ren van Bertus aanwezig waren. Een
goede zaak dat er op deze manier een
stuk historie behouden is gebteven.
Zegt HetVoort, Zegt HetVoort,

Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht 24
0515-532057



De Kogge-jeugd te gast bij SG Heerenveen - Roda JG

Heerenveen. Ze moeten zich die mid-
dag echte Vips gevoeld hebben: leerlin-
gen van 0BS De Kogge waren namelijk
uitgenodigd om de grote Friese vtag te
dragen in het Abe Lenstrastadion tij-
dens het duet tussen SC Heerenveen
en Roda JC dat in een spectaculaire 4-4
eindigde. Een onvergetetijke gebeurte-
nis voor groep 6/7 die voor het eerst hun
ïevende Heerenveenhelden in ïeven-
den lijve konden aanschouwen en met
de bekende pompeblêdshirts zij aan zij
stonden op de middenstip van de ere-
divisionist om ook het Friese volkslied

uit volle borst mee te zingen. "Het was
superleuk,"aldus een enthousiaste Eti-
ne Quarré. Een aantal weken geleden
viel er een verrassende uitnodiging op
de mat. 0f groep 6/7 en groep 7/8 bij
de eerstkomende thuisduels de cere-
monie protocoltair wilden verzorgen
door o.a. de Friese vlag te dragen. Dat
was niet tegen dovemans oren gezegd

en was een kotfie naar de hand van de

docenten Mark van Krimpen en Johan
Krikke, waarbij de taatste atjarenlang
een echte trouwe supporter is en bij
praktisch ieder thuisduel aanwezig is.

"We moesten Heerenveenshirts aan.
Dat was hartstikke leuk, atteen moch-
ten we ze niet houden. Dat was wel jam-
mer", was een veelgehoorde reactie van
de jeugdige Koggesupporters. De groep
inclusief begeleiding werd eerst keurig
ontvangen, waarbij de botides op ge-
reseryeerde ptaatsen konden worden
gestald. "We zijn niet voor niets echte
Vips", gekscheerde Johan Krikke. Hier-
na volgde een instructie en mocht de
groep zich gaan omkleden voor het mo-
ment suprême. Het dragen van de vtag
en de daarbij horende handetingen ver-
ïiepen vtekkeloos. Daarna mocht ieder-
een ptaatsnemen op de stoeltjes achter
het doel van de altijd'trolijke" Nieuw
Noordaanhang. "Wat een herrie zeg",
merkte Hiska Lanting op. Daar had ze
ook alte reden toe, omdat er acht maat
gescoord werd en de thuisctub in de
stotfase een 4-2 voorsprong uit handen
gaf. Ook bij de eerstvotgende thuis-
wedstrijd van SC Heerenveen staat er
weer een Koggedetegatie op het vetd.
Dan is groepT /8 namelijk aan de beurt.
"Wordt vast weer een mooie happe-
ning", atdus Johan Krikke, die nu wel
hoopt dat Heerenveen de punten in de
eigen pocket houdt.

Kledingruil in Werf lJtst

0p donderdagavond 15 november was
de eerste en super geslaagde kleding-
ruil in Werf lJlst. De schepenhal was
sfeervol en overzichtetijk ingedeetd.
Je kon op je gemak zoeken tussen a[
het moois uit de kast van een ander.
Het was een gezetlige boel en adviezen
en leuke tips kwamen uit alle hoeken.
Na het'winkelen'kon je nog even na-
praten over je aankopen in de koffie-
hoek, waar vêel meer was te krijgen
dan afleen koffie. Het was altemaal
prima voor elkaar. Het idee achter de
ktedingruil is om je kasten eens goed

door te gaan. Daarin liggen vaak wel
miskopen en nog mooie (en soms zetfs

nieuwe) kle-
ding, schoenen
en accessoires,
waar een ander
misschien meer
ptezier aan kan
beleven. Voor de
kteding die je
hebt ingeleverd
krijg je punten.
Met deze punten kon je op de beurs
weer'nieuwe' kleding scoren. Een dag
eerder moet de handelswaar worden
ingeleverd, zodat de organisatie de tijd
heeft om alles uit te zoeken, van pun-
ten te voorzien en mooi uit te statten.
Volgens mij zijn de meeste beursbezoe-
kers enthousiast huiswaarts getogen

met een teuke aanvulting op hun gar-
derobe, zonder dat het ze wat heeft
gekost. In deze tijd van crisis en over-
consumptie, een heet goed initiatief.
Wat mij betreft zeker voor herhating
vatbaar en dank aan Petra, Maaike, Ine,
Minke en ïrèske!
Froukje

Concordia geeft weer swingend en sfeervol kerstconcert

Uiteraard zal er ook weer votdoende
ruimte zijn voor samenzang met be-
kende kerstliederen. De laatste jaren
bent u ook gewend dat er een compo-
sitie wordt gespeetd die niet direct met
de Kerst te maken heeft, maar wel heel
goed in het programma past. Dit jaar
is dat "The Baron of Dedum" van Carl
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Wittrock. Prachtige muziek, gecompo-
neerd ter gelegenheid van het 200 jaar
bestaan van Dedemsvaart. Naast een
aantal kerstmelodieën komt verder in
"A Happy Winter Wondertand" een pot-
porie van swingende muziek van Ro-

natd Kernen aan bod over Jingle BeïI,
Winter Wondertand en Fetiz Navidad.

En natuurtijk beëindigen we het kerst-
concert met het "Ere zij God" buiten
sfeervol op het ptein voor de Mauritius-
kerk.
U bent van harte welkom:

- zondag 23 december 2072
- 19.30 uur
- Mauritiuskerk
- ïoegang: gratis





Bouwen op Haïti samen met World Senrants naar mijn eigen rijke wereldje. 95% van
Artrel is christen en we hebben gezien
dat ze heel arm zijn, maar we hebben
gehoord en meegemaakt toen we daar
waren dat ze in al hun armoede eigen-
tijk alleen God maar hebben. En dat
maakt hen eigenlijk veel rijker dan wij
zijn met al onze aardse schatten hier in
Nederland. 0m 4 uur in de nacht was er
een vrouwenkoor in de kerk naast de
school waar wij waren, dat zo schitte-
rend zong. lÀ/e lagen te luisteren naar
de melodie en dat was de melodie van
het lied: Tel uw zegeningen, tel ze een
voor een. Daar wordt je dan stil van,
want wat zijn dan al die zegeningen die
zÍj van God ontvangen. Dan hebje niets
meer te zeggen. Alleen maar heel blij
en dankbaar dat ik samen met hen een
poosje heb mogen optrekken en van hen
mocht leren hoe je echt mens mag en
kunt zijn. 0p 1 december om 12.16 uur
kwam ik weer door de deur op Schiphol,
waar mijn familie me stond op te wach-
ten en me weer meenam naar mijn eigen
wereldje om de tijd te nemen om alles te
verwerken en een plaatsje te geven. Als
iemand nog iets wil weten? U bent van
harte welkom: tel. 533284. Voor al die
mensen, die me financieelof opwatvoor
andere manier gesponsord hebben zodat
dit voor mij mogelijk was om te doen:
HEET HARTELIJK DANK.
Met een hartel.ijke groet van
Joke vd Horst

Vandaag (8 dec.) ben ik weer 1 week
in Nederland. Terug op eigen bodem.
Maar ik ben er nog lang niet helemaal;
met 1 been daar en 1 been hier. Zit nog
wat verdwaasd om me heen te kijken
en ben me al een week bewust dat ik
een verslagje moet schrijven voor in
het Kypmantsje, maar er kwam niets
op papier. Nu dan toch maar even pro-
beren. 0p 14 november ben ikvertrok-
ken met 28 mensen naar Haïti om op
een bestaande school een verdieping
te bouwen. Met een overnachting in
New York kwamen we na 3 dagen aan
in Atrel in het noorden van Haïti. Net
voordat we landen in Porto Prince za-
gen we blauflwitte tentenkampen
die je nog doen herinneren aan de
aardbeving van een aantal jaren ge-
leden. We reden met een bus naar het
noorden over een weg van 69 km. wat
je eigenlijk geen weg kunt noemen.
We hadden het gevoel dat we ergens
in the middte of nowhere waren. We

werden warm ontvangen en hebben
een hele goede tijd gehad. De verdie-
ping die gebouwd moest worden op de
school die in 2009 door World Servants
was gebouwd is voor 95% afgekomen.
We hebben cement gemaakt, gemet-
seld, gesjouwd, opgeruimd totdat het
er heel goed uitzag. Er zijn nog tafel-
tjes en bankjes getimmerd en ook die
hebben we met hele kteurige verf op-
geverfd. We waren heel erg blij en te-
vreden toen we weer afscheid namen
van de mensen van Atrel. 0mdat we er
maar 10 dagen waren zijn we niet echt
weggeweest om dingen te bekijken,
maar hebben alle tijd gebruikt om te
werken. We zijn wel in kleine groepjes
op huisbezoek geweest en hebben zo
met mensen kunnen praten over hoe
zij leven en werken. Ëen hele grote
groep mensen heeft heel weinig geld
en is blij dat ze 7 of.2 x per dag iets te
eten hebben.

:*
Ër heerst hete grote armoede. Veel man-
nen werken op afstand en komen 1 x per
4 of 5 maanden thuis om hun gezin te
bezoeken. Ze werken ook vaak verder
weg om het schoolgeld van de kinderen
te kunnen betalen. Ik heb 2 kinderen
gezien die op straat liepen en helemaal
geen kleren droegen. Dat is heel con-
fronterend. We hebben ook een markt
bezochtwaar ze parkeerplaatsen hebben
voor ezels, want die zieje er heelveel. Zo

verptaatsen ze zich vooral. Soms zijn ze
dagen onderweg om die markten te kun-
nen bereiken. Als je dit alles ziet weet je
eigenlijk nietwat je hier mee aan moet.
Zo vervan mijn bed...en ik gaweerterug
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Proost!
Goed begin is het halve werk! Aan het
begin van het nieuwe jaar wordt vaak
enthousiast begonnen met goede voor-
nemens. IIle kennen ze, denk ik, alte-
maal wel. Stoppen met roken, tijnen,
meer sporten en nog veel meer. Dingen
die je geruime tijd door het hoofd spe-
len en die dan op een bepaaïd moment
tot uitvoer gebracht moeten worden
want het laat je niet los.
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Soms is er iets nodig om zover te komen.
0udejaarsavond is bij uitstek zoh gele-
genheid om dat laatste zetje te krijgen.
Een weddenschap afsluiten onder het
genot van het vocht dat bij zoh avond
hoort wil nog wel eens bijdragen aan dat
taatste zetje in de rug! Het zingen bij
een koor zou zomaar zoh gedachte kun-
nen zijn die past in het rijtje van goede
voornemens. 0m de drempel naar zoh
eerste keer aantrekketijk te maken hoef
je niet een weddenschap af te sluiten

op oudejaarsavond. Nee, wij trakteren
onze eerste repetitieavond elke gast,
die wet eens wil ervaren hoe dat gaat
op de repetitie bij ons koor
"Skip Sinder Roer"
op een drankje!
Vrijdag
11 januari
20.00 uur
Stadsherberg



Jiergearkomste "De lJtster Schaats" op 22-tl-Z0tz
De opkomst koe wot minder, de seal wie
'gesellich' beset en dit jier waard de ge-
arkomste iepene troch Ís nije foarsit-
ter Jacob Stiensfua. Der wiene net echt
ynkommen stikken en meidielings fan
betsjutting. De notuten fan de tedege-
arkomste fan it foarich jier leinen op de
tafels en koe elkenien trochtêze. It wich-
tichste yn it jieroersicht fan de winter
2077/72 wie it koarte mar krêftige win-
terke yn febrewaris fan dit ófrtne jier. Oer
it prikslydzjen. de langebaanóffalrace,
de wedstriden foar de skoallen en fansels

"De ronde van lJlst", dt't nei 15 jier wer
hotden wurde koe ! Mar ek oer de fitwrei-
ding fan it iisbaangebou. Der waard in
prachtich filmke sjen litten fan de'Ron-
de'en in fotopresintaasje fan de bou. Yn
it ferslach fan de penningmeester die bti-
ken dat de resenres wol op gean oan dizze
Étwreiding fan it gebou. De kaskommisje
hie de sifers wer efkes neisjoen en goed-
kard. By de bestjoersferkiezing waard ófs-
kied nommen fan de sekretaris, Ida Feen-
stra. Syhat 12 jierLang yn it bestjoer sitten
en hat dit altyd mei in soad nocht dien.

Der wienen ek moaie wurden foar Ida en
fansels in boek, blommen en in Ênder-
skieding yn de foarm fan in houtsje mei
in frysk potlead derop. Hinke Osinga is nij
yn it bestjoer en sy sil tenei de penningen
dwaan en Ylcje Wiersma sit de taak fan
sekretaris op har nimme. Nei rfinfraach
en skoft wie it tiid foar de ferhalen fan
Cor Faber. Wer prachtige bylden. Dizkear
fanrit Sweden. Ride op iis wat net betrou-
ber is en hoe't je dat dochs'feilich'dwaan
kinne. De ferhalen wienen spannend en
moai om te hearren. It wie atwer heatwei
àlven doe't de gearkomste stuten waard.

Daktozenband streeft naar de kersthit van 2At2 en steunt goed doel,
Lukt het de band One Gift, bestaande uit
acht (voormalig) dak - en thuistozen,
om de Nedertandse nummer 1 kersthit
te scoren dit jaar? Vanuit een moeilijke
positie onderaan de samenleving streeft
deze bijzondere band met de single tln-
invited'naar een nummer 1 positie in de
Nedertandse hitlijsten. 0p 6 december
wordt de single officieel gelanceerd in
Hilversum. Het project geeft een positie-
ve wending aan het leven van de muzi-
kanten en tegelijkertijd steunen zij met
dit project Stichting KiKa.
Wham? Mariah Carey? Single Uninvi-
ted van band One Gift is de kersthit van
2072.
"\foor mensen in een moeilijke po-
sitie, onder wie daklozen, is de de-
cemberperiode vaak heftig en zwaar.
ïerwijL Nederland zich haast om de-
cembercadeaus te kopen, staan deze
mensen soms alleen en met lege han-
den. Met dit muzikate project hopen
wij deze mensen een wolijke noot en
uitzicht op betere tijden te bieden" at-
dus initiatiefnemer Peter van Drunen.

Eerder was Van Drunen werkzaam als
maatschappelijk werker. In dit werk zag
hij veel onbenut muzikaaltalent en wilde
daar graag iets mee doen.
Daktozen voor KiKa
Na een officiële auditie werd in augustus
de band One Gift gevormd. De acht band-
leden leefden op straat in verschittende
Nederlandse steden en hebben ieder een
bijzonder muzikaal tatent. Het project
geeft hen een opstap richting een onaf-
hankeUjk leven en een durutje in de rug.
De helft van de opbrengst uit downloads
en donaties is bestemd voor de (voorma-
lig) dakloze bandteden van One Gift. De
andere helft gaat naar KiKa, de sËchting
die strijdt voor kinderen kankerwij.
Bekende Nedertanders zetten zich
betangeloos in
Initiatiefnemer Peter van Drunen bracht
een team van enthousiaste muziek-
professionats en wijwiltigers samen
voor het project. Het nummer "Unin-
vited" werd geschreven door de mu-
zikanten Anouk Kool en Ronatd Kool.
Daarnaast begeleidden zij de band de

afgelopen maanden tijdens het inten-
sieve repetitie - en opnameproces. Naast
zijn inzet voor de kersthit van 2012 is
Ronald Kooltoetsenistvan o.a. Anouk en
Trijntje 0osterhuis en bandleider van de
Ik hou van Holland-huisband. De video-
clip werd geregisseerd door Rob van Pelt.
En in de clip spelen onder andere acteur
Martin van Waardenberg (De Marathon),
Quintis Ristie en Kim Holland belange-
loos een rol.
I(RO De ltVandeting volgt project
"Kersthit 2072"
Het tetevisieprogramma KRO De Wande-
ling, gepresenteerd door Sander de lka-
mer, volgtde ontwikkelingenvan de band
One Gift op de voet. In de uitzending van
21 december portretteert de KRO twee
van de bandleden en blikt samen met de
band alvast terug op het project, met de
singte-release als voortopig hoogtepunt.
Na de officiële single-release op 6 de-
cember 2072 n het Mediapark (Hil-
versum) is de singte "Uninvited"
te dovunloaden voor 0,99 cent via
iTunes, onegift.nl en kersthit2O12.nL.

Kerstcadeau: Engels
Conversatiecu rsus

Bijles
Examentraining

www.ta I ki n g matte rs. n I

06-42837242
lJ lst



Vereniging Stadsbetang lJtst
Halto stadgenoten,

Zoals jullie van ons gewend zijn laten
we via ons gezamenlijke blad "It Drylt-
ser Kypmantsje" weer van ons horen om
een ieder op de hoogte te stellen van
alle zaken waar de Vereniging Stadsbe-
lang lJlst mee bezig is. Zoals jutlie we-
ten is Stadsbelang de spreekbuis naar
de gemeente en vice versa. Vrijwel alle
zaken lopen via ons en wordt de vereni-
ging door de gemeente gezien als een
klankbord van de inwoners van lJlst. 0p
donderdag 22 november werd door de
Vereniging Stadsbelang lJlst wederom
een jaarvergadering georganiseerd. In
een mooie ambiance bij onze vernieuw-
de Utherne werd teruggekeken naar het
afgetopen seizoen en vooruit gekeken
naar de nabije toekomst. In een goede
en constructieve sfeer werd een aantal
belangrijke zaken aan de orde gesteld,

dat elke inwonervan lJtst aangaat. 0mdat
niet iedereen de gelegenheid had om bij
deze avond aanwezig te zijn votgt hierbij
een kort verslag. Na het aftrandeten van
de gebruikelijke agendapunten werd een
presentatie gegeven over het opstellen
van de stadsvisie. Zoals wejullie al eerder
berÍchtten is door de gemeente gewaagd
om een meerjarenplan op te stelten voor
IJlst. Zaken die hierin aan de orde komen
zijn onder andere woningbouw, verkeer
en vervoer, toerisme, veiligheid, het
verenigingsleven en het bedrijfsleven,
kortom de leefbaarheid van lJl.st. Ër is
door Stadsbelang een start gemaakt met
het verzamelen van gegevens die later
in deze stadsvisie verwerkt zullen wor-
den. Vervolgens werd er door Edsko Hek-
man een korte presentatie gegeven over
het proces van het Dryttser Kypmantsje
van de afgelopen jaren. Ons eigen blad
werd voorheen uitgegeven door Boek-
handel Visser, maar na het overlijden

van Lammert Visser is er met succes ge-
zocht naar een voortgang van It Kypman-
tsje en wordt dit mooie blad nu uitgege-
ven onder het beheer van Stadsbelang
IJlst. Vervolgens werd door het bestuur
de bestuurswisseling voorgesteld. Na een
periode van 6 jaar neemt voorzitter Lam-
mert Postma afscheid. Tevens is afscheid
genomen van algemeen bestuurslid Jack
Henning. De overige bestuursleden zijn
inmiddels in gesprek met nieuwe kandi-
daten. In de rondwaag werden door de
leden enkele kritische vïagen gesteld en
werden er enkele goede suggesties ge-
daan. Hier kan het bestuur weer mee aan
de slag! Mochten jullie meer willen we-
ten van de Vereniging Stadsbelang lJlst
of wellicht de vereniging in haar streven
willen ondersteunen dan kan dat. Meer
informatie vind je op www.stadsbelang-
ijLst.nt of gewoon even betlen met de se-
cretaris op 0515-335768. We zien jutlie
reacties graag tegemoet!

Ferhaten fan de foarsitter
ïer gelegenheid van het 140-jarig bestaan van lJsclub "De lJlster schaats"
is een aantal verhalen van oud-voorzitter Gerrit de Jong gebundetd in een
ktein boekje met als titel Ferhalen fan de foarsitter. Het afgetopen winter-
seizoen zijn de eerste 3 aÍteveringen geptaatst. Inmiddels heeft de herfst
zijn intrede gedaan en kunt u de komende maanden steeds weer een van
deze humoristische verhalen in het "Gerrit-Frysk" in het Kypmantsje lezen.

4. Atvestêdetocht'85
Yn de winter'84-'85 hienen we al aardich
ride kinnen. Je soenen sízze,ítmoat der
no toch ris in kear fan komme? We hie-
nen ek al ris it Noarden om west, no dan
kin je dy 200 km ek wol ride; wV wienen
ommers toch net fan dat iis óf te slaan?
Snein 17 febrewaris, taai waar. Sipkema
foar de telefysje: 'lAlij krijgen tot en met
woensdag geen elfstedentocht!' It is
krekt as fynt er it moai om soks te siz-
zen. Mar de moandeis wie it in hiel oar
ferhaal, de nachts 11" froast. No kinne se

der net mear omhinne, Sipkema de jtns
wer op de televyzje. 'De 13de elfsteden-
tocht gaat door, en wel op donderdag 21

februari!'Nei goed 20 jierwurdt elkenien
wer goed senuweftich, en lvy ek. Cor de
Jong, Jan Heerema en iksels soen'him
mei Ís trijen ride. Omdat Bauke Weerstra
en Jan van der Wal tid wienen, hienen dy
it wat makliker om in kaart te krijen. Wy
hienen al fan guon heard dat er riders
wienen dy't de hiete nacht b0ten foar de
doarren fan de Friesland hal lizze soe-
nen om fanóf 10 oere de earste kaarten
te bemachtigjen. Wy woenen de moarns
betiid mei de trein nei Ljouwert ta sadat
vry Í 6 oere by de FrÍeslandhal wienen.
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No wy hawwe it witten. De earste pear
oeren gong it wol, mei dizze en jinge in
praatsje, mar toen krych ik it wol sa yn
de rêch. 'Ik bin no al stikken, moat de
tocht noch begjinne.'0m 10 oere gongen
de doarren iepen en begÍn elkenien te
drukken. Dat wie in foardiet, myn rêch
krych wat steun. Ëk wie der sa'n lytse man
dy't oan de oare kant fan it hek hieltyd
hin en wer r0.n. In sekere Jan v / d Wal
Ét Drylts. 'Eigen skuld, hienen jim mar tid
wêze moatten'. No ik wol niet oerdriuwe,
mar dat duorre wol in oere. Ik tocht op 't
lêst 'Gean no mar nei hfis en gean mar te
riden. Wy ha it no wol heard.'We hienen
om t2 oere de kaart en nei h0s. Woansdei
noch wat [chtjes riden en sjogge jo j0ns
noch efkes buten. Nul graden en mistich,
dan tinke jo wol, hoe komt dit? Sliepe,
eagen ticht, we sjogge moarnÍer wol fier-
der. En dan, de dei fan de atvestêdetocht.
Jo stekke de kop wer bfitendoar, wol 2o

boppe nul. We tinke der net oer om net te
gean. Ite, wat by is stekke en de rest komt
letter wol, en wy fuort. Jan Heerema, Cor
de Jong en iksels yn de auto nei Snits
en mei de trein nei Ljouwert. We binne
by de start Jan Heerema at kwyt rekke,
wat we wol jammer funen. 0m in oer as

healwei njoggenen koenen wy starte.

Drekt mar goed oanstree$e, want je
witte it mar noait mei dit waar. 0ngefear
kertier foar tsienen stienen Aly en Frouk-
je op de Uilenburg mei de kofje klear en
koenen we de rest fan it iten by És stekke
en fuort. Der stie wolris wat wetter op it
iis, dat hindere Ís neat, it gtied goed. Wy
ha wol faak tsjin mekoar sein: '0anride,
want it wurdt hieltyd minder.'0m en de
by 2 oere wienen we Harns al foarby. Wy
ha ek wol heard dat se de stempelpos-
ten slÍte soenen. Yn Frjentsjer krigen jo
triennen 1m de eagen: Wat in minsken,
wat in minsken! Poergesellich, mar wy
moasten wol trochstreekje, der kaam
hieltyd mear wetter op it iis, mar we koe-
nen it krekt sah bytsje droech hálde. Sa

kaam Barttehiem yn't sicht. Wer allegear
minsken. 0p nei Dokkum. Ik sei tsjin Cor:
'ltleffens my ha wy al moai wat riders yn-
helte.''Dat is ek sa, se kenne Ís no net
mear fan't iis ófhelje.'Want dat siet ris

wol hieltyd achter de broek. Wy nei Dok-
kum. No wat je dêr seagen? It Uke wol in
arena! Alles stie stiif fol mei minsken. ïïIy
wer nei Bartlehiem. Cor hat wol tsien kear
tsjin mysein: ïlyrêde it op.'Ja Cor, itken
net mear stikken.'Tsjin 8 oere wien'we
binnen. En mei de bus nei it stasjon. Der
siet Edward Stienstra ek krekt yn de stas-
jonsrestauraasje te wachtsjen.'Jimme
kinne aanst wol meiride want Ís heit hel-
let my op.'Kaam dat moai Ít ! Wy mei Jan
Stienstra yn de Mercedes nei hffs. 'Binne
jim der no alwer?"Ja, Frou$e.'Dat wurdt
oars net sa faak sein !!
Minsken, dat wie És earste alvestêde-
tocht.



Beste Saskia, Madrid, 6 december 2012

Ook dit jaar kwam ik weer lJtst binnenstomen,
en echt Saskia als Sint kun je hier alleen maar van dromen.
Het is geweldig wat ze in dit kteine stadje allemaal doen,
en dan ook nog eens met heet weinig poen.

Iedereen is altijd dolenthousiast,
en dat is wat mij als Goedheitigman altdd weer btij verrast.
Van altes wordt er hier bedacht,
en niet aleen door een groepje van acht.
IJlst houtstad roept iedereen in koor,
en atle projecten worden hier nog leuker door.
Voor dit alles staan heel veel wijwilligers in de rij.
en hiervan wordt mijn hart attijd weer heet blij.
Cadeautjes voor de inwoners zijn door mij attijd snel bedacht,
en dus is mijn werk hier altijd sneller klaar als verwacht.
Doordat ik nu wat extra tijd over had,
heb ik mij maar eens lekker laten verwennen bij de kapper
in deze stad.

En met mijn witte haardos onder de droogkap,
viet mijn btik op de leesmap.
De Panorama daar had ik het a[ snel mee gehad,

en in een keer lag daar het Ky,pmantsje, wat een gewetdig btad.
Alles over het mooie stadje wordt hierin beschreven,
en wees eertijk er is genoeg te beteven.
Maar toen las ik jouw verhaat,
en dat is iets waar ik weselijk van baat!
Ik geefje dan ook groot getijk,
die Peke moet maar eens ophouden met zijn gezeik.
Ën ook nog altes geschreven onder een valse signatuur,
nee de Oude baas is hienran danig overstuur.
Daarom heb ik getijk mijn Speurpiet opdracht gegeven,

om uit te zoeken waar deze Peke zich bevindt in het lJlster teven.
Het heeft deze Pieterman heel wat tijd gekost,
maar het raadsel is nog steeds niet opgetost.

Het is mij als Sint dan ook totaal niet bekend,
wie het nou is die gekke vent.
0m toch tot een oplossing te komen in dit hete gedoe,
kwamen atle Pieten een avond naar mij toe.
De hele avond hebben wij gediscussieerd,
hoe deze Peke een lesje kon worden geleerd.
Btoed, zweet en tranen heeft het ons gekost,
om iets te bedenken, zodat lJlst van Peke is verlost.
En eindelijk werd dan ook het vonnis geveld,
Peke moet mee naar Spanje, dan is het gebeurd met zijn
schrijversgeweld.

Maar beste Saskia...........wat er toen gebeurde!
er was een Piet die het hele vonnis verscheurde.
Mijn trouwe knecht was behoortijk kruaad,
en riep: ats je die Peke maar met rust laat!
Dit hete gedoe vind ik heel raar,
jultie zijn nog roomser dan de Paus, dat lijkt toch nergens naar.
Vee[ mensen worden doorjutlie op pakjesavond te kakken
gezet,

met gedichten en surprises en dan hebben jultie ook de

meeste pret.
En dan mag in eens alles wet,
nee ikvind dit maar een raar spel.
En om eerlijk te zijn Saskia beste meid,
na de woorden van deze Piet kreeg ik wel een beetje spijt.
Zelfs in de grote kranten gaan anonieme cotumnisten er
stevig tegen aan,
dus taat deze Peke ook maar lekker zijn gang gaan.
Zie de lol van zijn verhaattjes in,
dan krijg je vast een beter zin
En wees toch eerlijk ats je door Peke in zijn stukjes wordt
beschreven,

dan hoor je pas echt in het lJtster leven.

Groeten Sinterklaas en alte Pietermannen

Een winkel in Abbego!

cadeaus B hebbedingen

Voor biizondere en originele
Kom kijken en eryaar het

cadeaus!
zeltt
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dínsdog ïlm vrijdog
'13,00 - 47,00 uur

ín december ook op
zolerdog von 4 I .00 - 1ó.00 uur
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IJlster restaurants open tijdens de Kerstdagen
Voor het eerst zijn zowel Stads-
herberg "Het Wapen van IJlst" als
het Chinees Indisch restaurant

"Wenzhou" tijdens de Kerstdagen ge-

opend. De Stadsherberg is 1e Kerst-
dag geopend en lÁIenzhou zelfs beide
Kerstdagen. Beide restaurants zijn
sfeervot aangekleed en hebben speci-
ale Kerstmenu's samengesteld.
De Stadsherberg serveert diverse
vtees-, vis- en wildgerechten, terwijl
Wenzhou beide Kerstdagen een lopend
buffetvoor eenvaste prijs van € 15,50
per persoon aanbiedt.
Ook voor afhalers heeft Wenzhou spe-
ciale Kerstmenu's samengesteld.

Voor beide restaurants geldt:
reserveer tijdig onder opgave
van het aantal personen!
Telefoonnummers!
Stadsherberg: 0515-5313 1 5

Wenzhou: 0575-532846
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De Stànfries succesvol met 8 friese titets bij D en C groepsspringwedstrijden
0p zaterdag 24novembervondeninKollumdeFriesekampioenschappenop Dniveauplaats. Dejongensvande Stànfries 2 behaalden
2 Friese titels op minitramp ptank en minitramp valmat. 0p minitramp kast werden zij 2e. De Stànfries 1. jongens behaatden 3x een
derde plaats. De Stànfries 1 bestond uit:Joppe Kramer, Thomas Postma, Dion Speelman, RoyWijnia, Sjoerd Nauta, Allard Donker,
Jorrit v.d. Kooi, A:<el Zwanenburg en Christiaan Pietersma. De Stànfties 2 be-

stond uit Riemer Durk IGol, Jesse Stastra, Rienk Pruiksma, Mathijs Raadsveld,

Sietse Postma, Niels v.d. Meulen, Fye Brouwer en Jarno van Dam. Zaterdag 1

december waren de F.K. springwedstrijden C niveau in sporthal Schuttersveld
in Sneek. De dames senioren behaalden 2 titels respectievelijk op minitramp-
valmat en minitramp- springtoestel en werden 4e op de tumblingbaan. De da-

mes junioren werden op tumblingbaan 5e, minitramp-valmat 8e op minitramp-
springtoestel 10e. De meisjes jeugd behaalden op tumblingbaan een 2e plaats

minitramp-valmat en minitramp springtoestel de 10e plaats. De jongens en de
junioren behaalden 4 friese titets. Zij werden zowel op minitramp-valmat als
op minitramp springtoestel Fries Kampioen. Meisjes, junioren en jongens van De Stanfries die deetnamen aan het F.K.springen.

Achterste rij van L naar R, Jan Teade Nauta, Johannes Reiker, ïristan Kruijshaar, Folkertv.d.
Pot, Thijs, Jan Bootsma, FLoris Jotink, Stefan Sybrandy, Klaas Jan 0osterbaan, BartVuijk.
Middetste rij: Arjen Hofstra, Jimme Kamstra, Daniel JoLink, Hessel Haanstra, Jarno Speel-
man, Hylke de Jong. Voorste rij: Judith Haanstra, Eva Westhoff, Eva van 0ostrum, Femke
Adema, Tirza Boschma, Dagmar Nederhoed, Dorit Keuning, Chantal Koehoorn, Elma Naget-

hout, Carlijn Lammers, Jeanne Boschma.

Dames Senioren, van links naar rechts: Mareen Poiesz,

Djoeke Beerda, Iskav.d.Vlugt, Anke Haanstra, Sanne Elv. d.

Vtugt, Houkje Adema, Marlou Poiesz, Stephanie de Boer.

De dames junioren groep, achterste rij van links naar rechts:
Wieke Dijkstra, CharlotteWouda, Alieke Speelman, Esther Dijkstra,
Meike Buursma, Anna Hoekstra. Voorste rij van links naar rechts:
Antsje Draijer, Baukje Wijnia, Mirthe Vtas, Marije Reitsma
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Thuiszorg Zuidwest Friesland: attijd in uw buurt
Regelmatig kom je ze tegen: de medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland, op weg naar
hun ctiënten. Froukje Tromp is wijkverpleegkundige van team DryLts. Het kantoor is ge-
legen aan de Galamagracht 31, naast de kapper en de fietsenmaker. Froukje cóordineert
alte werkzaamheden voor 'haar' team, dat uit 32 mensen bestaat, 22 mensen voor Ver-
zorging & Verpleging, 10 voor HuLp in de Huishouding. Froukje beoordeett welke mede-
werker naar welke cliënt gaat. Kende je vroeger'de wijkzuster'- in leren jas en op de So-

lex - voor alle voorkomende werkzaamheden, tegenwoordig is dat niet meer mogelijk.
0mdat zoveel mensen zorg nodig hebben. zou één persoon al dat werk nooit aankunnen.

Eigen taken
Mijn coLLega's hebben atemaal hun
specifieke taken. Het wassen, medi-
cijnen verstrekken en aantrekken van
elastische kousen komt voor reke-
ning van onze wijkzorgmedewerkers.
De wijkziekenverzorgenden hebben
daarnaast ook wondzorg in hun pak-
ket en geven insuline-injecties. Dan
zijn er nog de thuiszorgverpleegkun-
digen die ingeschakeld worden voor
medisch-specialistische zorg, óók in
de terminale fase."
Zo lang mogetijk thuis wonen
Froukje is trots op haar team én op
haar werk. ,,Wij streven er met zijn al-
len naar dat ctiënten zo lang mogelijk
in hun eigen omgeving kunnen blijven
wonen. Vaak lukt dat, mede dankzij de
inzet van huishoudelijke hulp, perso-
nenalarmering en hulpmiddeLen. En
natuurlijk onze gemaksdiensten van
Thuishotel. Voor het comptete pakket
kunje dus bij Thuiszorg Zuidwest Fries-
land terecht. We proberen om cliën-
ten aan vaste medewerkers te 'kop-
peten'. Zo zíen cliënten vertrouwde
gezichten en krijgen ze stabiete zoÍ9."

Alle soorten zorg
De zorg die Thuiszorg Zuidwest Fries-
land biedt, varieert van dagelijkse on-
dersteuning bij wassen en aankleden tot
infuusbehandeling en terminale zorg.
Het zorgaanbod omvat eveneens thuis-
begeleiding, hulp in de huishouding,
professionele achterwacht voor de per-
sonenalarmering en diensten via Thuis-
hotet. De thuiszorgteams uit Drylts wer-
ken nauw samen met de huisartsen en
het Antonius Ziekenhuis. ' Door de korte
lijnen verloopt de overdrachtvan zieken-
huis naar thuissituatie heel soepet.'
Dag en nacht
Ook in complexe situaties biedt ïhuiszorg
Zuidwest Friestand een helpende hand.
'Als een cUënt bijvoorbeetd een infuus-
pomp nodig heeft, dan kunnen wij onze
cotlega's van Thuiszorg Technologie in-
schakelen. Binnen dit team is specifieke
kennis aanwezig, waar wij én onze cliën-
ten een beroep op kunnen doen', bena-
drukt Frou$e Tromp.
Zoats gezegd staan de medewerkers van
ïhuiszorg Zuidwest Friestand ook's avonds
en's nachts klaarvoor hun cliënten.
Daar huren wij geen andere partijen voor

in, wij leveren een totaalpakket. Deze
continuïteit wordt door onze ctiënten
zeer op prijs gesteld.
'Meer informatie?
Heeft u wagen over thuiszorg, dan kunt
u tijdens kantooruren contact opnemen
met Thuiszorg Zuidwest Friesland via
(0515) 467 700 of kijk op onze website
www. thuis zorg zr,vf . nl.
Des gewenst bezoekt onze wijlarerpteeg-
kundige u thuis om uw wensen op het
gebied van zorg thuis te bespreken. Zo

nodig kan zij een passende indicatie
voor u aanvragen en met spoed zorg in-
zetten. Stapt u gerust bij ons binnen op
ons kantoor aan de Galamagracht 31.
Wij adviseren u graag!
Vakantiemedewerkers gezocht
Ook in de zomermaanden bieden we onze
cliënten de zorg die ze gewend zijn. $ier-
voor zijn we op zoek naar enthousiaste
vakantiekrachten voor HuLp in de Huis-
houding en voor Verpteging & Verzorging.
Ats je student (VerpLeging & Verzorging)
bent, zijn de mogelijkheden legio om bij
ons aan de slag te gaan. Kom eens langs,
mait of bet met f.tromp@thuiszorgzv'rf.
nl of 06-53542895.

Efkes in praatsje op'e Syl
It praat op'e Syl moat eins mei in kertts-
je sàlt nommen wurde. Want dêr "wurdt
de stro net om in aai bedoarn" (bytsje
oerdriuwe). Peke komt ek gauris op'e
Syl en kin dat praat ek wol. Mar dizze
kolomskriuwer yn it Dryltser Kypman-
tsje háLd Ís as Dryltsers in spegel foar,

wat meastal terjochte is, en sawol yn
positive, as krityske sin. En altyd wer
by it Étkommen tink ik: wat soe Peke
wer te melden ha. Sa hie ene Saskia de
kotom ek lêzen, en fielde har wat op
har teantsjes trape. ïenei de teantsjes
mar wat ynttke hear! Gean do sa mar
troch Peke.

Mei groetnis, R. Schilstra

noriÍurriVRI
Het 2015FESTML van 2072 ligt al
weer een tijdje achter ons. Hier en
daar hangt er in lJtst nog een een-
zame poster als herinnering aan een
prachtig weekend. We gaan nu met
zijn alten de feestdagen en de jaar-
wisseting tegemoet. Dan staat alles
wat met het 2015FESïIVAL te maken
heeft op een taag pitje. Maar in januari
2013 gaan we er weer echt tegenaan.

Iedereen die ideeën heeft of mee wit
doen met de voorbereidingen in de
aanloop naar het volgende
2015FESTML op 6 en 7 september
2013, is van harte wetkom op
Zaterdagochtend 19 januari 2013
van half 10 tot hatf t
Eegracht 70

8651 EH lJlst
06 52302390

Programma:
9.30 uur inloop met koffie, etc
10.00 uur - 12.00 uur kennismaken
met etkaar (indien nodig) en brain-
stormen over het thema voor 2013 dat
met "Gezondheid" te maken heeft
12.00 uur - 72.30 uur soep en brood.
Als je er bij wilt zijn, mail je dit naar:
depaauw@home.nl.

Namens de organisatie
van het 2015FESTML,

Janke J. de Paauw - Westra
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Verbrxrll' Onclerboud Renovatie
lï,lctsrlrre rk

Galamagracht 73, 8651 ED lJlst
ïet. 06'10307939 / Fax 0515-852881

sybre:rvanderzee@hotmai [. ccn

KuperusH*eringa
rYrakelaars

Sels aet gÍiome!
foar knap skilds:wsrk geane jo nei Yme

SïRA
DERS

taorrmc
. Grondverzet

-ë P.nn1."n"sten#eo g

8651 C\' 1;:-57
' lai..0515-ó42487

Íi3x O515-44443é
. tF4 'Ii €arail nfc@;aa s1 à grsrJverzet rl

a i-te,-ej #W1r,àar5tra.oÍondve.Zet n.

Ác:obed:-ijf
J.Osing;:r

Altijd vertrouu'd
clichtbij

Autor+'ascentrum
()pe:r ingstijdcn:
Ltaandlg t/m vri.idag:
*"8S0 - 18.00 uur
Zaterclas: 0.91X) - 17.00 uur

Voor alles ri'at met uïr
arÍo te maken heeÍt

Rogmolen'ei 9
8ó51 tlP lJlst
$51 5-53238ó

Uit voorrosd leve:bcor: . zcnd . grond ' menggronuloot
:-evêring gÍ;Í:d, besfralangmatsaio(:l, domwondltoul en!" en:.
lnfoÍmêo, vriibliivend nac, ónrê 3che.pê paii:ên

. grondgíêrk . ïronspoí! . krfl{:nverhuur . rand- en grondhandgl

Ambulante pedicr:re

06 27 t7 23 88

www.4ovoet.nl 
*

Gcdiplornccrd pcdicurc
in Ni]csyl en origeving

GEBR.SlKl\'tÀ BI{

wFry,&
Julianaplantsoen 2

8551 NN Woudsend
r 05'14 59 Í3 17: 0514 5929 42
:: 05 5110 52 25

b,ctaalbare kwalitalt in info@::;r.r;,:::,:il:l.nl

S*UK- & P$ï:Íg=fWg&K rrvryrlryv.',:.':r.:. ::::-:i:,..h1

. bloemen en planten

. bruids- en grafWerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

=sz\--'\-
rwoín" )) )
Hair caQ(
06-506866s3
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong
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Sinterkees?
Weinig mensen weten dat Sinterktaas
ook een jongere broer heeft. Maar
tijdens de intocht van Sinterklaas
op zaterdag 24 november werden
de kinderen verrast door de komst
van Sinterkees, het 250 jaar jongere
broertje van Sinterktaas. Sinterkees
kwam samen met zijn hulppieten op
de motor lJlst binnengereden. Hij
had bedacht dat Sinterklaas wet al
heel erg oud is en dat hij zijn grote
broer wel een plezier zou doen wan-
neer hij het van hem zou overnemen.

Getukkig kwam Sinterklaas a[ snet
met zijn stoomboot, na een tocht
door dichte mist, in het centrum
van lJtst aan. Sinterkees mocht
van Sinterktaas wel helpen bij het

rondbrengen van de cadeautjes, maar
hij is nog fit en gezond en hij denkt
er nog lang niet aan om te stoppen
en zijn werk over te dragen aan Sin-
terkees. Sinterklaas heeft tijdens zijn
wandeling door lJlst weer veet prach-
tige tekeningen ontvangen van de

kinderen en heel veel kinderen en ou-
ders mogen begroeten. Met muzikate
begeleiding van Troubatainer Rintje
Kas, hebben de kinderen prachtig
gezongen en was het weer een groot
feest. Kijk voor fitmpje en foto's van
de intocht op: http://www.facebook.
com/SinterktaasintochtlJlst. De Sin-
terktaasintocht in lJlst is mede mo-
getijk dankzij alte hulp van de vete
vrijwilligers op de dag zetf en onze
sponsors en donateurs: 0ndernemers-
vereniging lJtst, Poiesz supermarkt
IJlst, Stichting Johanna Jacoba, Ra-
bobank Sneek- ZuidwestFriesland

en De Boer's Bakkerij, Bakker Tech-
nisch bedrijf, Berco Machine- en Ap-
paratenbouw BV, Bouwkundig Bureau
de Jong, Cees Zijsling techniek, De

Berneboel, De Vries Stukadoors, F.H.
Baudet, Fa. Heeringa (S. Heeringa),
Fotkert de Vries, FreeBalance, Gebr.
Sikma BV, Gertofsma Hoveniersbe-
drijf, De Haas Bloemen, Ing.Buro Li-
nek, Jaarsma Grondverzet, Jakobs
Agroktussen, Jenny's Boutique, Kap-
salon de Spieghet, Kerst Koopman BV,

0nderhoudsbedrijf Huisman, Post-
huma batterijen, Post Woon- en Pro-
jectadvies BV, Rosier ïimmer en 0n-
derhoudsbedrijf, Ski4U, Stadsherberg
"Het wapen van lJlst", Stienstra&van
der Wal, Sybren v.d. Zee, Sijperda
Hardy, Troelstra&de Vries, Vak Apart,
W.P. Spoetstra B.V. en Y.D Groenevetd
Hoveniersbedrijf. Wilt u ook dona-
teur worden, als bedrijf of particutier,
dan kunt u uw donatie overmaken op
bankrekeningnummer 37 063767 6 on-
der vermelding van 'donatie intocht
Sinterklaas'. lndien u de intocht op
een andere manier witt sponsoren dan
kunt u contact opnemen met Moni-
que van Dam: aalss@kpnplanet.nt of
0657620490.

De Sinterklaascommissie lJtst,
Hendrik Nauta, Rixt de Boer,
Margo Vos, Jelle Wierda, Petra Post en
Monique van Dam

Kent u het Stipepunt Drylts?
De Wet maatschappelijke 0nder-
steuning (Wmo) bestaat sinds 2007.
Het maatschappelijke doel van de
Wmo is 'meedoen'. De wet moet
er voor zorgen dat mensen zo

lang mogelijk zelfstandig kunnen
btijven wonen en mee kunnen
doen in de samenleving, at of niet
gehotpen door vrienden, famitie of be-
kenden. Dat is de onderlinge betrok-
kenheid tussen mensen. En ats dat niet
kan, is er ondersteuning vanuit de ge-

meente. De Wmo regelt bijvoorbeeld de
hutp bij het huishouden en zorgt voor
informatie en advies op velerlei terrei-
nen, zoals wonen, zorg en welzijn. Be-
woners van lJtst en omgeving kunnen
daarvoor terecht bij het WM0-l.oket,
Marktstraat 12 te Sneek. De Wmo kent
negentaken (prestatievelden). Eenvan
die taken is het ondersteunen van wij-
wittigers en mantetzorgers. In datkader
zijn in de gemeente SÉdwest-Frystàn

zes Stipepunten opgericht. Het Stipe-
punt Drylts bestaat uit 6 vrijwiltigers.
Zij onderhouden het contact met bijna
80 mantelzorgers in de voormatige ge-
meente Wymbritseradiel. Ook worden
er met regelmaat informatiemiddagen
en bijzondere activiteiten georgani-
seerd. Zo werd er op 10 november een
verwenmiddag georganiseerd in ver-
band met de Dag van de Mantelzorg.
Mantelzorgers werden ontvangen in
de Stadsherberg, maakten een stads-
wandeling door lJlst, met een bezoek
aan het Doe- en Kijkcentrum Nooit-
gedagt en moten'De Rat', en sloten af
met een heerlijk ijsbuffet, eveneens in
de Stadsherberg. Een zeer geslaagde

activiteit! Het Stipepunt onderhoudt
tevens de contacten met de verschil-
lende plaatsen in de voormalige ge-
meente Wymbritseradiel en adviseert
contactpersonen. Voor lJtst heeft het
Stipepunt een Sociale Kaart opgesteld,

die als link terug te ,,], ,.,' ""' .

vinden is op de site
www.drylts.com. Het
Stipepunt wiL ook '' , .'.;,,1,f'
een match maken
tussen vrijwilligers en organisaties,
die op zoek zijn naar vrijwilligers. Veel
vacatures zijn te vinden op de site wvuw.

stipepunt.nl. Het Stipepunt Drylts heeft
tevens een klussendienst opgezet, waar-
voor inmiddels negen wijwitligers inge-
zet kunnen worden. Zij zijn beschikbaar
voor het uitvoeren van kteine ktussen,
het instatteren van tv of computer of
geven advies bij het invulten van formu-
lieren. Medewerkers van het Stipepunt
Drylts zijn aanwezig op woensdag- en
wijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur op
Gatamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Naast deze dagen zijn zij ook telefonisch
bereikbaar op maandagmorgen, op ge-

noemde tijden, via 06-10.26.49.69. Het
emaitadres is drytts@stipepunt.nl. Het
Stipepunt is er voor u! ltVelLicht kunnen
wij iets voor u betekenen!
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AKTIE voorffi#"
januari, februari en maart 2At3

Voor al uw binnen schilder- en behangwerkzaamheden

bieden wij voor deze maanden € 50,- korting per dag.

En tA% korting op het materiaal.

Tevens geldt voor deze werkzaamheden een

6% btw regeling i.p.v.2L% dit scheelt u 15% btw.

Dit aanbod geldt alleen in bovengenoemde maanden

en alleen voor oarticulieren.

Neem gerust contact met ons oP!

tel. 0515-532453 mob. 06-53313788

KING
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T. 0515 - 533439

M.0619 742653
www.Íaberbouw.nl

T.0515 -532132
www.Íabertegelwerken. nl

T. 0515 - 532880

M. 06 24 50 40 11

www.muttiking.nl

GAS-WAÏER-CV- DAK-ZI N K

M.06110612 95
www.vlasman instatlaties" nt

Renovatie. 0nderhoud.
aanleg en (sier) bestrating

van uw tuin

T. 0515 - 335498

M. 06 53 54 06 66

TEG E LWE

5e ha:nheidssclor . .
Ytinq

Ylina Schot
Croleskwartier 88

865r HC ILST
0515-532907

0ok cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling rilsluitend
op afspraak

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
ww w.reinash airservice. nl

Reina l(roes
Nijesyt 6O

8651 NC IJIst

Schíldersbedrilf
I{rtitze Osíng{r

r Binnen- en buiten schilderwerk Pikesyl 8

- Jaus- en oenanowerK 8ó17 LH Ábbego

' Enkele- 
"n 

duOieb beglozing

' sPdcksPuiten 
o5r5-533e48. Kleinscholig tinnerwerlt b.9.9.

. Onderhoud oon uw boot O6ta-532269

.)'.1 . cHrirEEs-rrvorscH RTESTAURANt 
Ë.ltÍ* l0enzhou ]E*

Speciale me

Lopend buffet voor
€ {5,5O per persoon

Vooraf reserveren en het
aantal deelnemers doorgeven!!!
*êÈA*.€iÊx: Ook om af te halen
Kry"
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"Morgen Peke."
"Morgen mannen."

"Nieuws Peke?" "Weinig jongens.
Eind november een zanguitvoering
van het lJlster Dameskoor en de in-
tocht van Sinterktaas. Mijn vrouw
en buurwouw zijn naar het con-
cert in de Mauritiuskerk geweest.
Ze vonden het een mooi concert.

Votgens de dames mogen ze dit wet
wat vaker doen en dan de muziek wat
korter en de zangblokjes wat langer.
Maar nou wat anders jongens. De geLd-

kraan van de gemeente Sridwest Fryslàn
wordt dichtgedraaid. En daarvan zijn
de sportverenigingen de dupe, maar
niet alteen de sportverenigingen, ook
de fanfares en de bibliotheken."Dat
is een kwatijke zaak, maar Sneek be-
gint geld te kosten Peke. Een of ande-
re uitbreiding in Sneek 10 miljoen en
dan het nieuwe theater." "Ja jongens.
dat denk ik ook. Dat kan wel eens getd
gaan kosten. Ik heb een broer in Bols-
ward wonen en die deed mij het ver-
haal, dat ze in Bolsward mooie bloem-
bakken op het plein hadden. Maar op
een gegeven moment waren ze weg.

En met de Sneekureek zagen ze die
bloembakken in Sneek staan." "Maar er
stond in de krant Peke, dat de wethou-
der van Sneek beweert dat dat niet waar
is.""Maar mijn broer heeft zijn beden-
kingen, want het is at te toevaltig dat
het precies dezelfde zijn. En nog een
geval in Bolsward. Ze hebben in de zo-
mer ook rondvaarten. In de herfst wordt
die boot uit het water gehaald, op de kar
gezet en dan haalden ze de trekker van
de voorheen gemeente BoLsward op en
zo wordt dan de trailer met boot bij de
gemeente geparkeerd. Maar de trekker
was weg. Waar stond die, jongens? Jut-
lie raden het al. In Sneek! Jajongens, de
schimpnaam voor de Snekers tuidt "De
ktokkendieven." Zo vreemd is dat dus al-
lemaalniet. Hoi mannen." "ÍloiPeke."

Oikocredit en Kerst.
Hebben 0ikocredit en Kerst wat
met elkaar te maken. 0p het eerste
gezicht niet, maar toch wet.

Kerst is als een feest van Licht goed bij
ons bekend. Licht door de komst van
Jezus, een teken van hoop. We vieren
dat met licht van kaarsen en kerst-
boom, thuis en in de kerk. Oikocredit
is minder bekend. Het is een coópe-
ratieve vereniging, wetke getd leent
van mensen, kerken enz. en dit weer
uitleent aan arme mensen in ontwik-
kelingslanden. Voorwaarde is dat men

een goed ondernemingsptan heeft en
niet door een plaatselijke bank wordt
gefinancierd. Oikocredit verleent dan
een lening in de vorm van microkre-
diet. Voor deze arme mensen de moge-
tijkheid om in hun eigen onderhoud te
voorzien, kinderen naar schoot te kun-
nen sturen enz. Licht in hun toekomst!
Wil.t u deze mensen ook in het Licht la-
ten delen? Dat kan door een participa-
tie Oikocredit ( € 200,-) te kopen ofaan
een ander cadeaute geven, bijvoorbeeld
een kleinkind.0f een lidmaatschap 0i-
kocredit Nedertand (€. 20,- per jaar).
Hiermee wordt het werk van Oikocredit

L
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gesteund. Giften aan 0ikocredit zijn
fiscaal aftrekbaar.
Meer weten? Kijk op www.oikocredit.nl
of bel met het Promotieteam Oikocredit
Frystàn (west), Jan Postmus tet. 0515
53267 I e-mail postmusl @hetnet.nl of
kijk op www.oikocredit.org
Graag verzorgen wij een presentatie
voor uw vereniging, diaconie, of ker-
kenraad.

Verslag van de ledenbijeenkomst van de christetijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage lJlst op 22 november 2Ol2
De vergadering wordt geopend met een
woord van welkom voor de leden en de
gasten. Een bijzonder welkom aan de
gastspreker de heer W. Veenstra uit Fra-
neker (in uniform). De meditatie gaat
over "Luisteren", de Bijbettekst is Lucas
10 : 39. Ats wij met onze oren én met ons
hart naar elkaar luisteren, vindt er een
ontmoeting plaats, waarin door beide
personen echte aandacht - naasten-
Liefde - wordt ervaren. Wij zingen Ge-

zang 488 de eerste twee verzen. In vers
2 staat: "Zolang de mensen woorden
spreken, zolang wij voor elkaar bestaan,
zotang zutt Gij ons niet ontbreken, wij
danken U in Jezus'Naam". De heer W.

Veenstra, Chef Recherche bij Politie
Friesland (van 11 gemeenten waaron-
der Leeuwarden) is deze avond de spre-
ker. Hij vertelt over zijn loopbaan die in
1975 begon bij de Politie in Franeker.
Het werk is in de loop der jaren sterk
veranderd, waardoor er nu veel verschit-
lende rechercheteams zijn: er zijn b.v.

rechercheurs voor een Financieel-,
een Digitaat-, een Mensenhandel-, een
Vuurwapen- een Drugsoverlast- en
een Zedenteam. Hij vertelt met enkete
sprekende voorbeelden over het werk
van deze teams. Na de pauze geeft de

heer Veenstra voorlichting over de vele
soorten drugs waar de potitie mee te
maken krijgt: soft drugs en hard drugs,
hij vertett hoe het gebruikt wordt en
wat de gevolgen en gevaren ervan zijn.
Hij taat enkele voorbeetden van deze

drugs zien. De heer Veenstra zegt ons
dat hij het werk bij de pottie het mooi-
ste werk van de wereld vindt en haatt
tot slot een gezegde uit de Talmoed
aan: "Wie één mens redt, redt de we-
reld". Het was een zeer interessante en
informatieve avond. De spreker wordt
hartelijk bedankt met apptaus en een
gift, die hij bestemd heeftvoor een goed

doel. De avond wordt besloten door be-
stuurslid mevr. F. Haanstra met het ge-

dicht: ïerlicht mij" van Sytze de Vries.
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Om te bewaren:

OUD PAPIER DATA 2013
C.M.V. CONCORDIA

Wij danken u voor uw bijdrage in het

afgelopen jaar!

Bestuur Christelijke M uziekvereniging
Concordia Drylts
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. 16 januari 2013

. 13 februari 2013

. 20 maart 2013

. 17 april 2013

. 15 mei 201.3

. 19 juni 2013

. 3 juli 2013

. 4 septembêr 2013

. 16 oktober 2013

. 20 november 2013

. 18 december 2013



Wii zijn gesloten van
24 december 2Ol2

Am 1 januari 2073.

Dus nog een dikke week ogen-

Heeft u nog een reParatie o-i-d-

kom langs en we maken
het in orde!

N'JFÍUHU'S
TWEEW'FtERS

,Jrsr 0515-531664


