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Greatief Café
Misschien bent u er al geweest, heeft u de poster gezien of iets gehoord
over het Greatief Gafé dat sinds enige tijd wordt gehouden in Stads-
herberg "Het YVapen van lJtst". Het Creatief Café is een initiatief van
Akkie Feenstra. ltlaar wat houdt het Creatief Café nu eigentijk in?
Akkie Feenstra is al jarenlang actief
in het Festival 2015 en spil in de witd-
brei- en haakacties van de afgelopen
jaren. Zo ontstond bij haar ook het idee
voor taagdrempelige creatieve activi-
teiten, die voor iedereen toegankelijk
zijn. Bij haar thuis zou een dergelijke
activiteit enigszins onzichtbaar zijn en
daarom werd gekozen voor de Stads-
herberg als locatie. Eens in de veertien
dagen op maandagavond wordt het
Creatief Café gehouden in de biLjart-
zaat, een gezeltige, sfeervolte ruimte.
De avond begint om 19.30 uur en ein-
digt om 21.30 uur. De kosten bedragen
€ 5,00 p.p. inclusief 1 consumptie,
een gratis patroon en ... gezelligheid!

Ir:

Hoewel het accent ligt op breien en ha-
ken zullen er zo nu en dan ook andere
creatieve activiteiten ptaatsvinden en
worden er workshops gegeven. Iedereen
is welkom, jong en oud, vrouw en man,
hoewel de laatste categorie het nog wat
laat afweten. Aanmelden is niet nodig,
u kunt zo maar binnenlopen en aanslui-
ten. Kunt u een keertje niet, geen pro-
bleem.
Vanaf het begin zijn veel mensen en-
thousiast over deze opzet en worden
de avonden goed bezocht. De aanwe-
zige dames handwerken in een gezetlige
sfeer, leggen nieuwe contacten, leren
elkaar hun (oude) technieken en geven
op deze manier hun technische kennis
door. Het Creatief Café past helemaal
in de huidige tendens: de behoefte om
samen te zijn en met elkaar ambachte-
Lijk te werken. Een mooi voorbeetd van
de resultaten van deze avonden was de
kerstboom, die in de kas van De Haas
stond opgesteld.

Creatief C afé

De Haas had de boom beschikbaar ge-
steld en deze was vol gehangen met zelf-
gehaakte aÉikelen van het Creatief Café.
Ook konden er wenskaarten in de boom
gehangen worden. De wensen van deze
kaarten worden momenteel verwerkt in
een gedicht, dat u in een der volgende
uitgaven van It Kypmantsje kunt lezen.
0p 28 januari a.s. is het volgende Crea-
tief Café. Mevrouw Anita Sixma van brei-
boutique Ajour zal dan verschillende
technieken demonstreren en zij neemt
altertei mooie garens mee. Een prima
manier om inspiratie op te doen. U bent
van harte welkom! In de maandetijkse
Agenda van It Kypmantsje kunt u de data
van de volgende bijeenkomsten aantref-
fen. Inmiddets zijn er nog meer ideeën
ontstaan, die nog nadere uitwerking
wagen. Hierover zult u ongetwijfeld de
komende tijd meer kunnen tezen.

Laatste llVarme Winteravond?
Nee, schrikt u niet, de Warme Winter-
avond (IVWA) btijft gewoon bestaan de
komende jaren, atleen zonder haar ini-
tiatiefneemster Herma Rosier. Herma
heeft besloten dat afgelopen 14 decem-
ber het na 5 jaar organisatie mooi ge-
weest is. Door de toenemende drukke
werkzaamheden thuis in de maand de-
cember (Timmerbedrijf Rosier, Karate-
vereniging lJlst en 2 vuurwerkrryinkels
in Sneek) wordt alles tegelijkertijd in
goede banen leiden een beetje te grote
uitdaging. Herma wil graag alles hete-
maal perfect organiseren (en dit doet
ze ook!) maar met zoveel dingen tege-
lijk raakte het plezier in het organise-
ren van alles een beetje zoek. Ze moest
keuzes maken wat wel doen en wat niet
in de toch a[ drukke decembermaand.

Eind november
2072 heeft ze

bij het bestuur
van de Onderne-
mersvereniging
IJlst at aange-
geven dat afge-
lopen december
haar laatste
WWA zou zijn. Wij als bestuur van de
0ndernemersvereniging betreuren dit
natuurlijk ten zeerste, maar wij kunnen
wel begrip voor haar situatie opbrengen.
Wij zijn dan ook de afgetopen jaren su-
perbLij en teweden geweest met haar in-
zet voor de WWA in lJlst. 0p 14 december
heeft Herma dan ook namens alle leden
van de 0ndernemersvereniging een'af-
scheidscadeau' aangeboden gekregen:

een mand met lekkers van Bakkerij de
Boer en een Fashioncheque van Bou-
tique Jenny. De 0ndernemersvereni-
ging zal binnen haar tedenbestand op
zoek gaan naar een'nieuwe Herma'om
de voorbereidingen van de WWA 2013
weer in goede banen te leiden. Herma,
namens alte leden van de 0ndernemers-
vereniging lJlst hartelijk bedankt voor
je inzet de afgelopen 5 jaren. Vanuit
het bestuur zutlen we je enthousiasme
voor dit evenement missen en de verga-
deringen waarin je jouw ideeën bij ons
atlen onder de aandacht bracht op jouw
kenmerkende manier! VtIe zullen niet
vergeten datjij dit alles al die jaren als
'vrijwitl.iger' hebt georganiseerd. Hier-
bij nodigen wij je namens de Onderne-
mersvereniging lJLst dan ook uit om als
'eregast'aanwezig te zijn op de Warme
WinterAvond 2013.
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Verschijningsdata'It Dryltser Kypmantsje'

Maand

Februari

Maart

April
Mei

Juni

Uiterste inleverdatum

11 februari
ll maart

8 april
13 mei

10 juni

verschijningsdatum

21 februari
21 maart

18 april
23 mei

20 juni

EHBO-vereniging lJtst eo
EHBO vereniging lJlst eo is een actieve club mensen, die
bij diverse (sport)evenementen eerste hulpposten bemant.
Ook verzorgt de vereniging herhalingslessen voor ËHB0/
reanimatie. Deze worden gegeven van september tot en
met januari in de grote zaat van wooncentrum Nij yl.ostins,

Ytostinslaan 1 te lJlst.
Mocht u hiervoor betangstelling hebben en heeft u een
EHB0-diptoma dan kunt u zich opgeven via mailadres
ehbodrylts@planet.nl of contact opnemen met de secreta-
ris Rixt de Boer, telm. 532424. Langs deze weg willen we
onze donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage!

Boekverkoop Bibtiotheek lJtst
De bibliotheek in lJlst heeft weer veel boeken afgeschreven
zodat er plaats is voor alle nieuwe aanwinsten. Vanaf 23
januari wordt er in de bibtiotheek een grote boelarerkoop
gehouden. Zoekt u dus nog leuke, mooie, spannende ofin-
teressante boeken oftijdschriften? Kom langs in de biblio-
theek tijdens openingsuren:
Maandag van 14.30 uur tot 18.00 uur en van 18.30 uur tot
20.00 uur.
Woensdag en wijdag van 14.30 uur tot 18.00 uur.

GEZOCHT: Woonruimte voor
de maanden juti en augustus 2013
0nze zoon en zijn gezin (totaal4 personen) komen in
juti en augustus vanuit Amerika voor vakantie naar lJlst.
Voor hen zoeken wij tijdetijke woonruimte
(uiteraard tegen vergoeding).

Kunt U ons helpen?
Neem dan contact op met:
Anneke en Kees van Wagtendonk
Croteskwartier 92
8651 HG lJlst
Telefoon 0515-533050
Email: k.van.wagtendonk@ hetnet.nl

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 Inl. Fokke Rosier,
De Kting 27,8657 Cl lJlst, 0575-532234/06-50657648

25 januari Blijspel Gewoan te Gek, Himsterhfis te
Oosthem, 19.45 uur

26 januari Blijspel Gewoan te Gek, Himsterhis te

27 januari
28januari
08 februari
11 februari
16 februari
19 februari

23 februari
25 februari

Oosthem, 19.45 uur
Klaverjassen, Het Wapen van lJtst, 16.00 uur
Creatief Café, Het Wapen van lJlst, 19.30 uur
Klaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur
Creatief Café, Het Wapen van lJlst, 19.30 uur
Samen eten project, De Schaapskooi, 17.00 uur
Vrouwen van Nu, Marc Stelting vertelt over het
wel en wee van de Ronald MacDonaldhoeve in
Beetsterzwaag, MFC'de Utherne', 20.00 uur
live muziek ttVtratsaname, Stadsherberg, 22.00 wx
Creatief Café, Het Wapen van lJlst, 19.30 uur

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zijnzíjvan 9.30 - 11.30 uur telefo-
nisch bereikbaar. Het emailadres is drytts@stipepunt.nt.

Stilte zoeken in de Mauritiuskerk
Iedere woensdagavond. Binnenlopen en kaarsje aansteken
kan op ieder moment tussen 19.30 - 20.30 uur.

a*g{g.$acht
Uw huisarts by spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbij zij nd e h u i sa ft-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL2 7 rr2

- GeenP1.1LITIE spoed
try:lin Wel

. ,t,ri,.ii tr.i,,t pOl.itie

ïelefoon:0900-8844 
i

Chantal Manten

Buurtagent in
Sudwest Fryslàn

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJIst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
11 februari a.s. bij:
Galamagracht 12

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

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 21 februari 2013.

@ Copyright bij Vereniging Stadsbelang lJlst
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel vm druk, fotocopie, scan ofop
enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever.

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgamde kennisgeving, ingeleverde kopij te

wijzigen, in te korten ofte weigeren.

hrgezonden rtukk(n wordcn geplaatst buiren

vermmoordeiijkheid vu de redactie

twitteraccount:
www.twitter.com/
chantal_manten
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"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui
IIoort"

Vanuit omroepland is er niet veel te
melden, of het moet al zijn dat ik op
14 december de aankondiging van

de $rarme Winteravond net had gedaan of
het begon enorm te regenen. De oproep
om naar de 0verktuizing te komen werd
door de werkelijkheid ingehaald. Geluk-
kig kon in de Stadsherberg toch een deel
van het programma doorgaan. Dan ben
ik ook nog benaderd n.a.v. het stukje in
het vorige Dryltser Kypmantsje onder de
kop: DIï IS EEN OPROEP!!!!!!!! Die op-
roep ging over een kleine bel met een
handvat met het merk "Nooitgedagt".

De reactie die ik kreeg was van een
oud werknemer van deze firma en die
kon mij vertellen dat de handvatten in
Vtissingen werden gemaakt. Misschien
dat hierin de verklaring zit over deze
bijzondere bel.

Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht 24
0515-532057

0liebotlenpartij 2012, Nije Moed sluit het kaatsseizoen weer af.
Met een vijftalparturen in de zaal metde
oliebollenpafij heeft kaatsvereniging
Nije Moed het seizoen weer afgesloten.
Ieder partuur moest een keer tegen el-
kaar, zodaterop de afsluitende partij nog
het uiterste gevergd werd van de deel-
nemers. Ze gaven elkaar dan ook geen
strobreed toe. Uiteindelijk wist het par-
tuurvan Ludo Brink, Jan Nooitgedagt en
Tjitske Vellinga de meeste eersten te be-
machtigen. Met 26 eersten voor hadden

zij de eerste prijs. Het partuur van Wim
Zijsling, fiitze Dotinga en Watze de Vries
pakte met 25 eersten voor de tweede
prijs. De andere parturen hadden 21,
20 en 19 eersten voor. Onder het ge-
not van een oliebol werden deze par-
tij en het seizoen prachtig afgesloten.
1e Ludo Brink, Jan Nooitgedagt en

Tjitske Vetlinga
2e WÍm Zijsling, fiitze Dotinga en

Watze de Vries

Peuterspeelzaal "L3rts Yteke" bestaat 40 jaar!
Het is alweer 2013, maar toch willen
we nog even met u terugblikken op het
jaar 2072, waarin Peuterspeelzaat "L1rts

Yteke"jubileerde ! De peuterspeetzaal te
IJlst is in november 7972 opgericht en
bestond dus in 20L2 40 jaar. 40 jaar
waarin "de peuter" centraal staat!
[n1972 is de peuterspeelzaal begonnen
in een huurzaattje van de'Skoender"
aan de Zevenpetsen. Er waren 2 groe-
pen op twee ochtenden onder Leiding
van twee peuterleidsters: Betty de Vries
en Jannie Tamminga. In 7976 krijgt de
peuterspeetzaal de status van stichting
en krijgt ze de naam "Lyts Yteke". Het
jaar daarop verhuist de peuterspeel-
zaal naar de voormalige Sparwinkel aan
de Galamagracht. In 1982 verhuist de
peuterspeelzaal naar een lokaal in de
voormalige Chr. Kleuterschool aan de
W.M. 0ppedijkstraat, waar het 14 jaar
zal vertoeven. In 1985/1986 beginnen
ïony Hollander en Corrie Galama als
peuterleidsters. In maart 1996 verhuist
de peuterspeelzaal wederom, ditmaal
naar het huidige onderkomen; het
kteutertokaal in de voormalige Mau-
ritiusschool aan de Sudergowei. Het
jaar hierop bestaat de peuterspeelzaal
25 jaar en zijn er inmiddels 4 groepen
van ieder zo'n L4 peuters die tweemaal
per week de peuterspeelzaal komen
bezoeken. In 1999 stopt Corrie Gatama
ats peuterteidster en volgt Herma van
Wijngaarden haar op. DrÍe jaar later,

ín2002, komt Geeske Piersma in dienst.
Nu, in 2013 zijn Tony Hollander en Gees-
ke Piersma de vaste peuterleidsters op
Peuterspeelzaal "L1rts Yleke", Tineke de
Vries is naast vrijwilligster ook de vaste
invalkracht. Toen peuterspeelzaal "Llrts
Yteke" begon draaide ze vottedig op
wijwilligers. Na een aantal jaar larvam
er een subsidie vanuit de gemeente en
werd er een klein salaris uitbetaaïd aan
de vaste leiding. Daarnaast is het be-
staan van de peuterspeelzaal niet mo-
gelijk zonder de hulp van een grote club
enthousiaste wijwilligers. In 2011 heeft
de peuterspeelzaat haar openingstijden
aangepast aan die van de basisschoten.
De peuterspeelzaal is 5 ochtenden en
2 middagen geopend en is in beginsel
wij toegankel.ijk. Per dagdeel zijn altijd
één peuterleidster en één vaste wijwil-
ligster aanwezig. De peuterspeetzaal is
in de toop der jaren professioneler ge-
worden, waarbij er ook vanuit de over-
heid steeds meer eisen & protocollen
zijn. Peuterspeelzaal "L1rts Yleke" is
aangesloten bij Stichting Pjut (frysk-
tatige berneopvang) en hanteert een
tweetalig taalbeleid (Nederlands-Fries).
Toen 40 jaar geleden de peuterspeelzaal

Tony Hollander
Geeske Piersma

U bent van harte welkom om (op afspraak) eens op de peuterspeelzaal te komen kijken. Voor
informatie, wagen en de aanmetding (ook ats uw kind naar de crèche of een kinderdagverbtijf
gaat) van uw kind op de peuterspeelzaal, kunt u contact opnemen met één van de leidsters:

werd opgericht had het voornameUjk als
doel om het contact van de peuters/kin-
deren onderling te bevorderen. Dit onder
leiding en met behulp van verantwoord
speelmateriaal. ïegenwoordig is de doet-
stelling een stuk uitgebreider geworden.
Voor het eerst naar de peuterspeelzaal
is voor een kind een betangrijke stap en
ook voor veel ouders. Het is je kind een
beetje toslaten en aan de zorg van ande-
ren overlaten. Zo'n één à twee dagdelen
per week op de peuterspeelzaal heeft in
het atgemeen een positief effect op zowel
ouder als kind. Samen spelen met leef-
tijdsgenootjes, het leren delen van aan-
dacht en speelgoed en naar elkaar luis-
teren zijn bijzonder belangrijk voor de
ontwikkeUng van een peuter/kind. 0p de
peuterspeetzaat krijgen ze aandacht en
deskundige begeleiding bij het individu-
eel en samen spelen. De sociate ontwik-
keling staat bij ons nadrukkelijk voorop.
Dat wij een belangrijke functÍe venrul-
len, blijkt wel uit het feit dat kinderen,
die een peuterspeelzaal bezoeken, zich
doorgaans makkelijker aanpassen op de
basisschoot. Wat altijd was en is gebleven
zijn de peuters van 2,5tot4 jaar die aller-
lei zaken, die betangrijk zijn voor haar/
zijn verdere leven, "spelenderwijs leren"
op de peuterspeelzaal.

8651 N[, Sudergoweg 1b IJLST
Telefoon 0575-53L347



Vereniging Stadsbetang lJtst
In november hebben we tijdens de le-
denvergadering afscheid genomen van
Jack Henning (atg. bestuurstid) en

Lammert Postma (voorzitter). Lammert
heeft in de afgetopen 6 jaar veel tijd en

energie gestoken in het 'nieuw teven
inbtazen' van Stadsbetang. Jack was

daar voor een deel van de tijd onderdeeL
van. De contacten met de gemeente zijn
onder de leiding van Lammert goed op
gang gekomen. Discussies over Mas-
terplan, kritisch meekijken met de

Utherneplannen en het uiteindetijk
reatiseren van het zwemplekje zijn een
paar van een lange lijst. Door zijn be-
trokkenheid heeft Lammert in 2011

samen met zijn vrouw de probtematiek
rondom hetvoortbestaan van het Jeugd
en Jongerenwerk aangetrokken. Samen

met Jack Henning hebben ze het Jeugd-
honk opgeknapt en plannen hiervoor
ontwikkeld. Het afscheid van Stads-

belang lJtst levert zowel Lammert als

Jack meer tijd op om de plannen rond-
om het Jeugd en Jongerenwerk en het
Jeugdhonk verder te realiseren. Hier
verwachten we nog veel van te horen!
Nieuwe voorzitter Stadsbetang lJtst
Graag stel ik me voor! Ik ben Majanka Fa-

ber en sinds november 2011 bestuurslid
van Stadsbelang lJlst. Misschien herkent
u hetwel; ineens kijkt iedereen je aan en

kun je niets anders dan'ja'zeggen. Door

het vertrek van Lammert Postma was het
noodzaketijk om een nieuwe voorzitter

te benoemen. Mijn Ja'hierop is meer
dan enthousiast, maar ook realiseer ik
me dat ik nog niet veet ervaring heb
in deze klus, dus het is een grote uit-
daging voor mij. Betrokkenheid bij de

samenleving vind ik van essentieel be-
lang en is me met de paplepet ingegoten
door mijn ouders en grootouders. Dit is
dan ook een grote drive geweest, toen
ik werd gewaagd door Stadsbelang. Ik
ben trots om te kunnen zeggen dat ik
geboren en getogen Amelander ben.
Ameland is voor mij authentiek met
een mooie historie. En ats kteindochter
van de Smit is het een logische puzzel
om dan uiteindelijk in het prachtige
Ald Drylts aan de gracht te wonen, waar
voor de deur de scènes van de Kameteon

zijn opgenomen. Kortom, in lJtstvoetik
me heel erg thuis. Als opvolgervan Lam-
mert is het dan nu aan mij de taak om de

weg, die hij met het bestuur is ingesla-
gen, voort te zetten. Na een periode van
opbouwen, inzicht krijgen in wat er van
Stadsbelang wordt verwacht en weten
wie hierin betangrijk is, lijkt het mij es-

sentieel dat we in de komende 2 jaar de
betrokkenheid binnen lJtst ook echt in
gaan zetten om met etkaar de schouders
onder de betangen van lJlst te zetten.
In het afgelopen jaar heb ik veet idee-
ën en initiatieven voorbij zien en ho-
ren komen. Sommigen daanran in een

vergadering van Stadsbelang en ande-
ren elders georganiseerd, zoals De 8 van
IJtst, 750 jaar lJlst, Stadsvisie-bijeen-
komsten, een bijeenkomst in februari
2012 ats voorbereiding op een 11-ste-
dentocht (die heLaas nietkwam). En ook
hele bijzondere ideeën heb ik gehoord
op informele momenten. Bijvoorbeeld
een'toevattige' ontmoeting aan de stam-
tafel van Het Wapen van lJtst of tijdens
het optuigen van de Kerstboom op de

Striidber. Ik wil wet de uitdaging aan-
gaan om deze ideeën bij elkaar te laten
brengen vanuit een visie'klein denken
en groot doen'. Daarmee in de vertaling
de juiste snaar binnen het gemeente-
huis, bij burgemeester en wethouders,
te vinden. In de huidige tijd, waarin ook
de gemeente de broekriem aan moet
trekken, verwacht ik dat dit een aan-
pak is. Zoats ik dus a[ aangaf 'meer dan
enthousiast'en om snet êrvaring voor
deze klus op te doen, ontmoet ik graag

mensen uit lJlst en het kleine denken!
Samen met de bestuursteden vinden wij
het bijzonder om te weten wat er speelt
en leeft. Door en met betrokkenheid wil-
len wij de betangen bij etkaar brengen
voor lJtst en lJlstenaren. Daarbij ont-
vang ik graag tips entrics die mij helpen
bij het goed hoog houden van dit voor-
zitterstokje, zodat deze over een aantal
jaar mooi en ongeschonden overgege-
ven kan worden binnen onze Houtstad!
Majanka Faber
majankafaber@ gmail. com
06 518 5L4 62

Bijeenkomst van de Vrouwen van Nu op dinsdag 18 december 2Ot2
37 vrouwen waren aanwezig om met
elkaar de kerstavond te vieren in een
hete gezellige zaal van "het ttVapen van
IJtst". Spreker op deze avond was de

heer Klaas Y-bema, leraar aan het Boger-
man Cottege, weerhistoricus en schrij-
vervan hetboek"Wat een weer" over het
weer in Friesland vanaf 1901 tot 2006.

Deze man wist de vrouwen van het
begin tot het eind te boeien met z'n
humoristische verhalen en prach-
tige sfeerplaatjes. Hij wist te voor-
spetten dat een witte kerst er dit jaar
niet in zat maar of er in 2013 een Etf-
stedentocht zou komen, daar durf-
de hij zich niet over uit te spreken.

Ats dank voor deze mooie avond ont-
ving onze gast het bekende "Drylt-
ser Houtsje". Hierna sloot de voor-
zitter de bijeenkomst en was er nog
een heertijk tapasbuffet. De vrou-
wen brachten nog een toast uit op
het nieuwe jaar en het was nog lang
gezellig in "Het Wapen van lJlst".

Overtuinenfair

We

met
ben
ele

6

zin vol enthousiasme bezig
de voorbereidingen en heb-

ondertussen een aantal potenti-
deelnemers benaderd. GeLukkig

hebben we de eerste toezeggingen van
hen terug gekregen, het begin is er!!!
De meeste overtuinen tussen de 0ver-
ktuizing en de Mauritiuskerk kunnen
en mogen we weer gebruiken tijdens
de Overtuinenfair, dat is misschien
nog wel belangrijker dan wat dan ook.
Want zonder overtuinen kan er geen

0vertuinenfair gehouden worden. We

kunnen u ook meedelen dat de eerste
contacten met een goed doel gelegd
zijn. Wetk doet we dit jaar financieel
zulten ondersteunen maken we be-
kend zodra we duidelijkheid hebben.

Noteer alvast de datum: l juni 2013.
De organisatie van de Overtuinenfair,

Barbara Haagsma
Eegracht 22 tel. 531955
Hotske en Harm de Vries
Eegracht 24 tel.. 532057
Martien Staalsmid
Eegracht 25 tet. 531221
Wietske Walinga
Eegracht 27 tet. 532108

Reacties kunt u maiten naar:
overtuinenf airijtst@ hotmait. co m

Zie ook de website www.overtuinenfair.nt

.:i





"Samen eten project"
Wat in ferrassing, dy ritnoeging foar
it krystmiel bij de "Stadsherberg". De

hiele "samen eten" groep hat der 17

desimber hearlik iten; 5 gangen en atle-
gear like lekker.

Geweldich bedankt, fam. Schreur.
Alte gasten en it "samen eten" team

En no dogge we wer gewoan.

12 jannewaris hawwe we yn de
"Schaapskooi" wer hearlik snert iten en
stpengroaten of sfipenmoatLenbrij !

16 febrewaris hoopje we wer mei elkoar
te iten (dit stie ferkeardyn ittsjerke-
bledsje).
Dernei op 16 maartt.

Ynlj: G. Bouma, tiLl. 06-53849361
S. Schitstra, tilL. 532930

VUarme Winteravond 2OÍ,2

Helaas ditjaar weer niet op de overklui-
zing, maar gezetlig in de herberg. Door
de regen en vooral de harde wind was

het niet verantwoord om warme drank-
jes en hapjes neer te zetten in een tent
waar vier mensen aan de tentstokken
hingen. Het schaap zat in een kerst-
stal, die ieder moment door een zware
windstoot van zijn plaats kon worden
geblazen. Dus met z'n atlen op naar de

warme, gezetlige herberg. Daar was ge-

l.ukkig "ptek voor iedereen" zei Rinke
Schilstra, die deze keer de lampjes van
de mooie grote boom mocht ontsteken.
Weliswaar vanachter het beslagen raam
van de herberg, maar dat mocht het mo-
ment niet verstoren. De boom, dit jaar
geschonken door mevrouw Visser aan
de Julianastraat, waarvoor onze dank,
was voorzien van nieuwe lampjes, aan-
geschaft door de 0ndernemersvereni-
ging en de buurtvereniging ALd Drylts.
Ëen grotere boom dan deze is mis-
schien moeilijk te vinden, maar men-
sen, zie uit naar de boom van dit jaar.
Hij moet in lJlst ergens staan.... "Con-

cordia" begon de avond sfeervol en de
hapjes van Bakkerij de Boer en warme

chocolademelk en Gltihwein van de
Stadsherberg gingen er bij een ieder wel
in. Ook de hapjes van restaurantWhen-
zou waren zeer welkom. Het (b) engeltjes
koor, samengesteld uit kinderen van
"de Twine" en "de Kogge", heeft nog
kunnen zingen in de kerk bij de voed-
setpakkettenactie van de PKN. Het da-
mes Shantykoor "de Fair Maidens" uit
Sneek nam het roer na het ontsteken
van de lichtjes over en zong gedurende
de rest van de avond over kerstklokjes,
woeste zeeën, verre reizen en "vaarwel
mijn liefste vaarwet!" Onze stadsom-
Íoeper, in zijn traditionele kledij, had
ook weer zijn best gedaan om iedereen
op de hoogte te brengen. De boom, die
dit jaar op It Dryttser Skfitsje "Striidber"
was geplaatst, gaf een mooi ptaa$e in
de gracht. (Kijk even op youtube: fu-
chiefïJl.st voor een mooie video van de

boom op het skÊtsje.) Het was, ondanks
het weer, toch weer een heel gezetlige
Warme l/tlinteravond met veet muziek,
hapjes, drankjes en bezoekers. Al deze

mensen, die aanwezig waren op de

avond zeLf in de kerk en in de herberg,
wil ik heel graag bedanken. Ook tijdens
de voorbereidingen hebben we heel veel

hulp gehad van diverse personen en
bedrijven, te veel om hier altemaat op
te noemen. Al het werk voor en achter
de schermen, het kappen van de boom,
het ptaatsen, het op- en aftuigen is in-
middels weer gedaan, maar atles deed
een ieder metveel plezier! Iedereen die
heeft meegedacht, meegeholpen om
deze 5e Warme Winter Avond tot een
succes te maken: hartstikke bedankt!
0ndertussen is bij veel mensen wet be-
kend wie wat doet en zo niet, mensen
praat erover, want het is geweldig dat
wij dit met zh alten als lJlsters toch
maar weer voor eïkaar kunnen krijgen.
0p naar de Warme ttlinter Avond 2013!

Herma Rosier, namens
de 0ndernemersvereniging

Samen op weg naar 2015!
2015 is het jaar waarin de Mittennium-
doelen behaald moeten zijn. In Neder-
land bestaat al sinds enkete jaren het
Mitlenniumkeurmerk voor gemeenten
en Fryslàn telt 14 Miltenniumgemeenten.
Maar er is meer. Sinds kort bestaat er ook
een Millenniumkeurmerk voor provin-
cies. Sinds 30 november 20t2 is provin-
cie Fryslàn de lste Millenniumprovincie
van Nederland die dit keurmerk mag dra-
gen. Daarmee taat de provincie zien bij
te wilten dragen aan het behalen van de

Miltenniumdoeten. Ook in lJlst is er al
jaren volop aandacht voor de Millenni-
umdoeten, o.a. middets het 2015FESTI-

VAI en de Millenniumloop, initiatieven
van Mitlenniumnetwerk Fryslàn. Het
20lSFESTIVALis ditjaarop 6 en 7 septem-
ber met het thema gezondheid. De 3 Mil-
tenniumdoelen die daarondervatlen zijn:
. In 2015 is kindersterfte sterk

afgenomen
. In 2015 sterven er minder wouwen

door zwangerschap
. In 2015 is de verspreiding van ziektes

ats aids en malaria gestopt
Hoe we dit thema precies vorm gaan ge-
ven, ontwikkelt zich tijdens de inspira-
tiebijeenkomsten.
En jij kunt daar bij zijn! Dat kan eenvou-
dig door een mailte sturen aan Janke de

Paauw, depaauw@home.nl
Want zeg nou zetf; wie uit Mitlennium-
provincie Fryslàn wil er niet zijn/haar
steentje bijdragen aan de Millennium-
doeten?
Gewoon, dicht bij huis, in je eigen
woonptaats!

De Kogge haalt ruim 170 euro op voor Serious Request

Leertingen uit de groepen 7 en 8 van
De Kogge hebben iets meer dan 170
euro kunnen bijdragen aan Serious
Request; de actie om geld in te zame-
ten voor het Rode Kruis. Vanaf hatf
december zaten drie dj's van Radio
FM in het glazen huis in Enschede
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en haatden ruim twaalf miljoen euro
op inctusief het mooie bedrag van De

Kogge. De leertingen staken daar-
voor de handen fiks uit de mou-
wen door atlerlei ktusjes te doen
zoats auto's wassen, honden uitta-
ten en cupcakes maken. Daarnaast

werden op het schoolplein diverse din-
gen verkocht om uiteindetijk op iets
meer dan 170 euro uit te komen. Voor
hun inspanningen werden de leerlin-
gen getrakteerd op warme chocolade-
melk en dat hadden ze meer dan ver-
diend!



Verstag van de Advenhriering tijdens de ledenbijeenkomst van de christetijk-
maatschappetijke vÍouwenbeweging Passage lJlst op 13 decemb er 2Ot2
DeAdventviering droeg detitel "Gewoon - heel
Bijzondeí'. Dwiainghadeeninteractieverorm,
gedeetten uit de bijbet en uit het adrtentrcrhaal
werden beurtelings door bestuunleden gete
zen, afgevuissetd door samenzang rran de leden.

Het was een ingetogen en tegelijk ook
weugdevolle bijeenkomst, deze laatste ad-
ventviering van Passage lJlst. En op 27 de-
cember 20L2is de alterlaatste bijeenkomst
geweest van de Passage-afdeling lJlst.

In "Het t4lapen van lJlst" werd door te-
den en bestuursteden afscheid geno-
men, na 75 jaar betekenisvol bestaan,
van de christetijk-maatschappelijke
Vrouwenbewe ging Passage lJtst.

Graag gedaan
Graag Gedaan is een wijwitlige hulp-
dienst voor het bij etkaar brengen
(via ons contactadres) van hulp-
verleners en mensen die hutp no-
dig hebben. Welke soort hulpverte-
ning komt hiervoor in aanmerking?
1. Autovervoer.
Voor ticht gehandicapten of oudere
mensen, die behalve venroer ookverdere

begeleiding ofhulp nodig hebben naar
bijvoorbeeld ziekenhuis, kleding kopen,
kapper e,d.
2. Eenvoudige karweitjes.
Voor mensen die daar door ziekte,
handicap of ouderdom niet zelf toe
Ín staat zijn, bv. boodschappen doen,
medicijnen halen. Hebt u dergelijke
hulp nodig, bel dan gerust naar on-
derstaand contactadres. Dit geldt ook
voor eventuele nieuwe hulpverteners.

Vooral chauffeurs! De geboden hul.p is
in principe gratis, alleen voor autover-
voer worden de benzinekosten vergoed.

Het Graag Gedaan-comité bestaat
uit 3 dames:
Contactpersoon: Mew. Sj. Wiebenga,
Eegracht 105, tel. 537529,
bij afwezigheid mevr. G. Hoekstra, tel.
537602 en mevr. R. Johnson,
tel. 531568.

Inleveren kopij
It Dryttser Kypmantsje
Het komt nog at eens voor dat kopij
na de officiëte inleverdatum inge-
leverd wordt.
Zo mogelijk proberen we dat als-
nog te plaatsen, maar dat lukt niet
atÊjd. Daar wij met een strakke
ptanning werken veroorzaakt dit
ook nog al wat probtemen.
0m te voorkomen dat artikelen
niet geplaatst kunnen worden,
verzoeken wij u dringend uw kopij
uitertijk op de in het Kypmantsje
genoemde datum in te leveren.
Alleen dan kunt u er zeker van zijn
dat uw artikel geplaatst wordt.
Wij danken u bij voorbaat voor uw
medewerking.

De redactie

Sinds begin januari staat Urker Vishandel Schinkel met een nieuwe verkoopwa-
gen op het parkeerterrein bij de Poiesz-supermarkt. Door de grotere inhoud van
de wagen is het assortiment danig verbreed en aangevuld met o.a. zetfgemaakte
patés en salades. Ook technisch gezien zijn er de nodige verbeteringen aange-
bracht. De nieuwe bakoven bijv. blijft op een constante temperatuur, waardoor de
gebakken vis ook een constante, hoge kwaliteit heeft. Kortom, Urker Vishandel
Schinkel kan met deze nieuwe wagen de klanten in lJtst nog beter van dienst zijn!

Pedicure bij u thuis

Ccrric \\'inkclmolcn Ccrritsma
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www.4Ovoet.nl

Gediplomeerd pedicure
in Nijesyl en orirgeving

0O$TFBDÏ
cadeaus B hebbedingen

Geboorte- of jubileumspiegels en nog veel meer originele cadeaus!
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Binnenkort ook online Cowfeet Cadeaus shoppen:

Kijkvoor ocfuele openingstijden op de webslle of sluur een mailnoor info@cowfeet.nl



Koot Architectuur Oosthern
Koot Architectuur is een interieurarchitectenbureau met een breed sca-
la aan diensten, waarbij duurzaamheid en eerlijke rnateriaaltoepassing
hoog in het vaandel staan. Geen wonder dat Pieter Koot tijdens een gesprek
met een vriend spontaan geraakt werd door een terloopse opmerking over
IJlst Houtstad. Zo is het idee ontstaan om windgezaagd hout van houtzaag-
molen de Rat te verwerken in het meubilair voor een nieuwe badkarner.

Pieter Koot heeft zich ca. 15 jaar gete-
den als zetfstandig (interieur)architect
gevestigd in Oosthem. Het bureau biedt
een breed scala aan diensten, zoals o.a.
comptete interieur make-overs, ontwerp
voor serre of uitbouw, renovatie en her-
bestemming van bestaande panden. Het
bureau maakt ontwerpen voor zorg- en
onderwijsgebouwen, woningen, woon-
boerderijen, kantoren en winkels en
ook voor monumentate panden. Koot is
onder meer werkzaam ats ontwerper/
adviseur voor particulieren, de overheid
en onderwijs- en gezondheidszorgorga-
nisaties. Het bureau werkt hoofdzake-
lijk in de noordelijke provincies, maar
incidenteel ook etders in het land. Het
denkproces voor een ontwerp begint at-
tijd met een gesprek met de opdrachtge-
ver. Vervolgens krijgt het ontwerp vorm,
hetgeen uiteindetijk resulteert in een
tot in detail uitgewerkt ptan, dat door

gespecialiseerde vaklieden gerealiseerd
wordt. 0ntangs kreeg Koot fuchitectuur
opdracht voor het ontwerpen van een
badkamer. Voor het materiaalgebruik
gaat zijn voorkeur uit naar duurzaam,
natuurlijk en zo mogetijk bestaande of
herbruikbare materialen. ïoen tijdens
het gesprek met een wiend de uitspraak
IJtst Houtstad viel, kreeg Pieter Koot
een ingeving. IJtst, met zijgr voormatige
houthandels, scheepsweryen waar hou-
ten schepen gebouwdwerden en de hout-
verwerkende industrie met producten als
houten schaatsen, houten gereedschap-
pen, houten kaasvaten, houten school-
meubeten etc., draagt niet voor niets
deze krualificatie. Zou het niet prachtig
zijn hier een nieuwe dimensie aan toe te
voegen door windgezaagd hout van mo-
len de Rat te verwerken in het meubitair
van de te ontwerpen badkamer. Een ge-
sprek met molenaar Simon Je[ema volg-
de en het idee kreeg vaste vorm. De mo-
len had vanwege de iepziekte een partij
preventief gekapte iepen, afkomstig uit
het Raerderbos, verkregen van It Fr,yske

Gea. Dit hout zou zich prima lenen voor
verwerking in het meubitair van de ont-
worpen badkamer. Maar een boomstam
kan niet direct verwerkt worden; daar
gaat een langdurig proces aan vooraf.
De stammen moeten nametijk eerst mi-
nimaal een jaar in het water liggen om
het rottingsproces tegen te gaan. Vervot-
gens wordt de natte schors afgestoken
en wordt de stam gezaagd. Daarna wor-
den de gezaagde planken op natuurlijke
wijze gedroogd in de droogloods, waarbij
tussen de planken latten worden gelegd
om de wind wij spel te geven. Dat drogen
gebeurt met 1 cm. boven en onder per
jaar en duurt daardoor, afhankelijk van
de dikte van de ptanken, enkeïe jaren.

Pas daarna kan het verwerkt worden
in een mooie houten vtoer of in meu-
bilair, zonder het risico dat het hout
krom trekt. Nu wiLde het toeval dat deze
iepen stammen al enkele jaren gezaagd
en wel in de droogloods lagen en direct
verwerkt konden worden. 0p basis van
het door Pieter Koot gemaakte ontwerp
werden enkete planken gesetecteerd.
Deze werden geschuurd, met kleurwax
op kteur gebracht en waterafstotend ge-
maakt. Het resultaat is prachtig; in het
totaal ontwerp voor de badkamer komt
dit hout optimaat tot zijn recht en heeft
de op de Rat gezaagde iep een nieuwle-
ven gekregen.
Dit is een van de voorbeelden van de
ontwerpen van Koot Architectuur. Voor
meer projecten kunt u terecht op de
website van het bureau. Koot fuchitec-
tuur heeft een vaste klantenkring en
ontvangtveet opdrachten door mond tot
mondreclame en de eigen website wuÍw.
kootarchitectuur.nt. Hoewel de crisis
zich overat doetvoeïen kijkt Pieter Koot
toch optimistisch naar de toekomst. Het
accent zal de komende tijd Liggen op
het stim en creatief hergebruik van be-
staande gebouwen en ook nog eens voor
heel weinig centen. En dat is nu net de
specialiteit van Koot Architectuur.

Winter 3 - schaatsen op de ijsbaan!



Nationale Voorleesdagen in de bibtiotheken
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van
woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 fe-
bruari zijn atle peuters en kleuters van
harte welkom in de bibliotheek. Aan-
metden voor de activiteiten kan in de

bibliotheek of via de website. Doel van
deze jaarlijkse campagne is het stimule-
ren van voortezen aan kinderen die zelf
nog niet kunnen lezen. Centraal staat
het Prentenboek van het Jaar 201 3: 'Nog

100 nachtjes slapen'van Milja Praag-
man. Een jury van Nederlandse jeugd-
bibliothecarissen koos dit boek uit het
totate aanbod van prentenboeken dat in
2012 verscheen.
Voorleesontbijt net VIP-gast
De Nationate Voorteesdagen starten
op woensdag 23 januari met het jaar-

lijkse voorleesontbijt van 09.00 uur tot
10.00 uur in bibliotheek Sneek. Tijdens
het ontbijt leest wethouder Wigle Sin-
nema voor. 0uder en kind ontbijten
samen voor € 5,-. Aanmetden kan tot
21 januari. Tijdens de Nationate Voor-
leesdagen wordt de bibliotheek niet
alleen bezocht door peuterklassen,
maar gaan bibliotheekmedewerkers

ook op tournee langs peuterspeelzalen,

het kinderdagverblijf en het consutta-
tiebureau.
Tomke foarstelling
'Help...in oatjefant!'
In foarstelling foar pjutten mei Jetske
Miedema en Riemkje Pitstra. De foar-
stelling sttt oan by it nije Tomke-boekje
Natuer. As Jetske har tíntsje oan Riem-
kje sjen lit, fine se wat frjemds. Se unt-
dekke dat it in jas is. Mei in hiele, hiele
protte btsen. Jetske doart de jas net oan
te dwaan. Riemkje wol. Ut ien fan de bfl-
sen hinget in stokje. Itjouttjocht en der
komt lid Ít. It is in toverstokje en de jas

is in toverjas! Ynienen hearre se stim-
men. Dy komme ek Ít de b0sen. It binne
Tomke en Romke. Se binne stikem yn de
jas kript. Tomke wot hiel graach in oal-
jefant toverje... Wa witte wol hoe dit fier-
der giet moat mar làns komme! Tagong

€ 2,-. Graachfoaróf oanmetde. Dizze foar-
stelling komt op moandei 2l jannewaris
yn de biblioteken fan Dryl.ts (14.00 oere)

en Wytmarsum (16.00 oere), op freed 25
jannewaris yn Balk( 13.30 oere), Warkum
(14.45 oere) en Wommets (16.30 oere).

Sneon 26 jannewaris yn Biblioteek Snits
om 14.00 oere. En op 30 jannewaris 1m
Makkum (14.00 oere), Koudum (15.15
oere) en Boalsert (16.30 oere).
Interactief verteltheater met
'Nog 100 nachtjes slapen'
0p 1 februari is er in Bibliotheek Sneek

van 14.00 tot 15.00 uur en bij veet be-
langstetting van 16.00 tot 17.00 uur een
interactÍef verteltheater met 'Nog 100

nachdes stapen'. Wachten op je verjaar-
dag duurt lang. Nog honderd nachtjes?
Dan maakt Dorus zelf wel een feestje!
Ën mama heeft gezegd dat ze lekker
mag gaan knippen... De toegangsprijs is
€ 3,- per kind. Ook voor deze activiteit
getdt, graag van tevoren aanmelden.
Lid worden
Kinderen tot 6 jaar die tijdens de Nati-
onale Voorteesdagen tid worden van de

bibliotheek ontvangen in iedere bibti-
otheek een welkomstcadeau$e. Vanaf
23 januari kunnen peuters en kleuters
bovendien gratis het nieuwste Tomke
boekje ophalen. Zolang de voorraad
strekt. De bibliotheek beschikt over ein-
deloos veet boeken om samen te tezen.
Lid worden is voor kinderen tot 18 jaar
gratis.

Meditatiegroep lJlst
Niet alleen in hetverre Oosten, maar ook
in de Christetijke traditie heeft medita-
tÍe oude papieren. In ktoostergemeen-
schappen oefenden mannen en wou-
wen zich in stilte, in woordeloos gebed

en meditatieve schriftlezing om dieper
en dieper doordrongen te raken van
Gods aanwezigheid in hun leven. Sinds

september is er een meditatiegroep actief
in lJtst die samenkomt in de Eehof naast
de Mauritiuskerk. Verschitlende vormen
van meditatie worden afgewisseld: stitte-
meditatie, Lectio Divina, contemptatief
gebed, loopmeditatie, icoonmeditatie of
een opstelling in de ruimte. De bijeen-
komsten worden steeds afgesloten met
een kopje kruidenthee en het uitwisselen

van ervaringen. Zowel mensen zonder
als met meditatie-ervaring zijn van har-
te welkom. U kunt gewoon langskomen
en een keer meedoen. De eerstvotgende
bijeenkomsten in 2013 zijn op 17 janu-
ari, 7 februari, 28 februari, 14 maart en
4 april. Tijd: 20.00- 21.15 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met
Saskia Leene 0515- 433546.

Uitreiking reischeque
ïijdens de donkere dagen voor
kerst was er in lJtst een zonnige
actie! Bij aankoop van een kerst-
boom bij De Haas Bloemen kon
je kans maken op een reischeque
t.w.v. € 200,- te besteden bij Eke

de Jong, Personal Touch Travet.
Veel mensen hebben deelgenomen
aan deze actie. Uit maar tiefst 1200
tootjes moest een winnaar getrok-
ken worden. Dit is geworden Dhr.
A. Dotinga uit lJtst. 0p 11 januari
werd de reischeque overhandigd.
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Examentrainingfriesland.G0M: IJlster instituut zorgt voor goed resultaat
"ZekeÍ van een goed resultaat". Dat is
de leus van Examentrainingfriesland.
COM dat sinds drie jaar bestaat en de
wind behoorlijk in de zeilen heeft ge-
kregen. Swannet van den Akker en
Koos Nederhoed vormen de enthousi-
aste directie en geven tevens met veel
elan zelf de trainingen Frans en Duits
binnen hun eigen instituut. ËïF geeft
niet alteen deze taten, maar biedt een
totaalpakket aan. "Eindexamenkandi-
daten van vmbo t/m vwo kunnen voor
praktisch alle vakken bij ons gerichte
examentrainingen votgen en daarin
onderscheiden we ons van etke andere
instetling", zeggen beide lJlster docen-
ten. Het volgen van een examentrai-
ning is tegenwoordig voor veet leerlin-
gen het middet om goed voorbereid de

zware mei- en junimaand in te gaan.
Koos Nederhoed ziet het aantal studen-
ten stijgen dat in de meivakantie de

één- of tweedaagse training volgt. "De

eisen zijn sinds vorig jaar behoorlijk
aangescherpt en dat heeft voor behoor-
lijk wat reuring gezorgd bij de kandi
daten. De kans op zakken is veel groter

geworden en dat wil natuurlijk nie-
mand. " "Daaíom", vervolgt Swannetvan
den Akker, 'lgaan leerlingen buiten hun
school externe hulp zoeken door op het
atterlaatste moment alles op alles te wÍl-
[en zetten." Examentrainingfriesland
werkt met vier blokken van elk twee in-
tensieve tesuren. De groep is nooit groter
dan tien mensen en de docent is iemand
met een plusstatus waardoor er een hoge
kwatiteit geboden kan worden.'Kleine
groepen met een prima docent en indivi-
duele aandacht, dat is ons succes", zeg-
gen de beide initiatiefnemers. Vee[ leer-
lingen slagen door de gerichte training.
"Het afgelopen jaar hebben we hele
mooie resultaten bij ondermeer geschie-
denis gezien waarbij iedereen boven de
zeven scoorde op het landelijk examen.
Ook bij vwo wiskunde kon onze docent
iedereen naar een ruime votdoende tit-
ten en zulke dingen geven heet veel vot-
doening", zeggen de lJlsters. De trainin-
gen op locatie in Sneek worden behalve
in de meivakantie ook in diverse week-
einden georganiseerd. "We geven nu ook
trainingsessies omdat teerlingen zich

wilten voorbereiden op de toetsweken.
Na de examens is het even stoom afbla-
zen, maar al snel volgt de aanmelding
voor de herexamens", weten de beiden.
Wat betreft het publiek komen de kan-
didaten uit alle windstreken. " Het blijkt
dat geen zee voor hen te hoog is", zegt
Swannet van den Akker. "\Ioor Grieks en
Latijn zijn wij de enigen die deze vak-
ken aanbieden. Leertingen uit Almere
en Dordrecht zijn geen uitzondering",
meldt ze. Nog een aantal maanden en
er wacht ETF een drukke periode. "UVij

krijgen niet alleen de mensen die voor
een of twee vakken matig of slecht
staan, maar er komen ook steeds meer
leerlingen die hun gemiddelde willen
opschroeven om zo hopelijk de loting
te omzeilen". Via www.examentraining-
friesland.COM kan men zich aanmetden
voor de komende trainingen. "Met name
wiskunde, economie management en
organisatie zijn de toppers al wordt ook
geschiedenis steeds populairder en zien
we tevens meer mensen die probtemen
hebben met de Engetse teksten", bestuit
Koos Nederhoed.

Nieuws uit de huisartsenpraktijk sïffiKZoals ieder jaar wensen wij iedereen
in lJlst en omstreken een goed en
gezond 2013 toe!
Hierbij witlen we ook weer een aantal
zaken onder de aandacht brengen. Het
afgelopen jaar is Sjoukje de Boer bij
ons begonnen, als medewerkster van
de GGZ. Zij is SPV-er, een psychiatrisch
verpteegkundige. Bij ons in de praktijk
noemen we haar een POH (praktijkon-
dersteuner)-GÊZ. Zíj werkt in IJlst op
maandag en woensdag en hetpt mensen
aan praktische handvatten bij allerhan-
de psychische probtemen, verwerkings-
probtemen of relatieproblemen. Ook

kan zij eventueel gericht doorverwijzen
naar andere instanties, mocht dat no-
dig zijn. Dit gebeurt overigens attijd in
overleg met de huisarts. Zoals iedereen
ondertussen wel weet hebben we ook
no g een andere praktijkondersteunster:
Maryse van der Ree. Zij begeleidt men-
sen met diabetes mellitus en astma of
C0PD, mensen met een verhoogd risico
op hart- en vaatziekten en sinds dit jaar
ook het in kaart brengen van kwetsbare
ouderen. We sturen mensen ouder dan
70 jaar een brief met een wagenlijst,
al bekende hryetsbare ouderen wor-
den bezocht en er zal worden gekeken
hoe we de situatie kunnen verbeteren.
Wat de wagen betreft moet u denken
aan bijvoorbeeld uw zelfstandigheid,

is er sprake van slechtziendheid, zijn er
voldoende mensen om u heen. We zijn
nu begonnen met de mensen tussen 70-
75 jaar, verderop in het jaar zulten 75-
80 en 80-85 aan de beurt komen, u kunt
dus een brief van ons verwachten als u
in deze leeftijdscategorie zit. Heeft u
familieleden met op jonge leeftijd hart-
en vaatziekten, verhoogd cholesterol of
hoge bloeddruk dan kunt u ook bij haar
een afspraak maken om uw eigen risico
op hart- en vaatziekten te laten bereke-
nen en kijken hoe we dat risico kunnen
verminderen. Gaat u op reis naar een ver
warm land dan kunt u terecht bij Dr. de

Koning en Dr. van der Haar (zij is er op
de woensdag) voor een reizigersadvies.
U vult dan eerst een uitgebreid formulier
in, een week voordat u op het spreekuur
komt. Deze is te verkrijgen via de websi-
te of bij de assistente. Zodoende kunnen
de artsen zich voorbereiden en opzoe-
ken wat voor u de juiste medicatie/vac-
cinatie is. Graag niet al te kort op uw
vertrekdatum, dan is het voor sommige
vaccinaties at te laat. Volgend jaar zut-
len we in het eerste kwartaal overgaan
op een nieuw HlS-systeem, het compu-
tersysteem waarin al uw gegevens staan.
Dit nieuwe systeem zal, na even wennen
voor onze medewerkers, hopelijk meer
kunnen gaan bieden. In de toekomst

kunt u via de website dan zelf afspraken
maken en herhaatmedicatie bestellen.
Zover is het nog niet, maar er komen
meer mogelijkheden. Daarvan houden
wij u op de hoogte. Ookvoor het LSP/EPD
(het tandelijk patiëntendossier) kunnen
we dan vooruit. Het kan zijn dat u in fe-
bruari enige hinder ondervindt van deze
wissel, maar we hopen het snel onder con-
trote te hebben, zodat het een vlekkeloze
omschakeling zal worden. Verder zullen
we dit jaar afscheid nemen van Petra van
Elselo, die eind februari haar huisartsen-
opteiding af zal ronden. Zij is hier meer
dan een jaar geweest. We hebben haar
met veel plezier opgeteid en met haar
samengewerkt. Ook volgend jaar kunt u
ons bereiken op de votgende nummers:
Algemeen nummerpraktijk 051 5-53 1 263

waarna keuzemenu, luister rustig af
l.spoed 2.medicatie 3.assistente
DokterswachtFriestand 0900-1127 t72
na 17.00 en in weekenden
Openingstijden praktijk 08.00 -17.00
Lunchpauze 1 2.30 -13.00
Afspraak maken/visite aanwagen
08.00 -10.00 en 16.00 -17.00
Apotheek medicatie afhaten 16.00 -17.00
Telefonisch terugbet spreekuur 13.30
-74.00

MetwiendeUjke groeten
Kees de Koning en Annemarie Poen,
huisartsen in lJlst
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AKTIE vooru",r,r*ín
januari, februari en maart 2OL3

Voor al uw binnen schilder- en behangwerkzaamheden
bieden wij voor deze maanden € 50,- korting per dag.

En 1A% korting op het materiaal.
ïevens geldt voor deze werkzaamheden een

6% btw regeling i.p.v.7t% dit scheelt u L5% btw.

Dit aanbod geldt alleen in bovengenoemde maanden
en alleen voor particulieren.

Neem gerust contact met ons opl

tel. 0515-532453 mob. 06-53313788

Btiksemtoterij
ïoanielfer. "Mei Inoar len"
De bliksemloterij van de toanielfer. "Mei inoar ien" hier uit
ïJlst heeft veel prijswinnaars opgeleverd. Men kon de prijzen
ophalen in de Utherne 19 januari jl., maar er zijn nog wat
prijzen btijven liggen. Deze zijn nog tot 31 januari af te halen
bij Pieter Lubberts, de Kearnstien 9, tel.nr. 532010.
We willen iedereen bedanken die loten van ons heeft gekocht.
Natuurlijk zouden we heel blij zijn met nieuwe leden, u kunt
zich bij het Zelfde adres opgeven, of bij een van de bestuurs-
leden. Nieuwe spelers zijn ook erg welkom!!!!!
Laten we met zijn allen proberen deze unieke toneelvereni-
ging voor lJlst en haar inwoners te behouden! !

Bestuursleden:
Geertje de Vries
Sietske Bouma
Fotkert Lageveen
funold Brouwer

De btiksemtoterij is mede mogel.ijk gemaakt door:
Karwei Sneek, More for Less Anna Pautowna, De
Haas bloemen, Stadsherberg Het Wapen van lJlst,
Schoonheidssalon Ytina, S. Hoekstra tuinaan-
leg en onderhoud, ltVibo's eatcounter Sneek, Bou-
tique Jenny, Lubbers AGF Sneek, de Hortensia Sneek,
Groenteboer van der Wal (van de markf), Poiesz lJlst.

tel.nr. 532468
tel.nr. 532376
tet.nr. 06-39895363
tel.nr. 06-70799567
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Uw- kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-1 4464784
ww w- re in as h airs e rv ice. n I

Reina l(roes
Nijesyl6O

8651 NC lJtst

5che e :':l*,idss*i*n ytinc
Ytina Schot

Croleskwart!er 88
865I HC |JLSï
05r 5, 532907

0ok cadeaubonren verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op af:praak

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 1 - ïelefoon 531930

Sch íldersbedr ijf
ï{Erítxa Osírt{í(r

o Binnen- en buiten schilder*erk pilesyt 8

. scrrs- en behongwerk 8ó17 LH Abbego

' Enkele- en dubbele beglozing

. Spackspuiten
r (leinschclig timmerwerk
. Onderhoud aon uw boot

05 15-533248

b.9.9.
05 1 5-5322ó9
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MAANDMENU februari

voor slechts
€ 16,50

MENU A
BabiPangang FoeYongHai
King Do Kai Mini loempia's

MENU B
BabiPangang FoeYongHai
Koe Loe Kai Pisang Goreng

EXTRA AANBIEDING
in februari:

Foe Yong Hai
voor de halve prijs!
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"Jongens, daar komt Peke aan slen-
teren. 't Zal mij benieuwen wat voor
nieuws hij deze keer heeft." "Morgen
heren.""Morgen Peke. We zeiden nette-
gen elkaar, wat voor commentaar zal hij
deze keer weer hebben." " Niet veel jon-
gens, maar ats ik toch wat commentaar

mag leveren dan is het deze keer over de
kerstboom op het schip in het haventje.
Ik vond het maar een rommelig geheel.
De verlichting van het skÊtsje, het zeil
en mast en fok en het wapen van lJlst
in het zeil is altijd weer een prachtig
gezicht. Dat had ik liever gehad. Maar
ja, wie ben ik." "Ja, dat wagen zich
wel meer mensen af, Peke." "Jongens",
gaat Peke verder, "er was weer iemand
die verkeerde brandstof tankte,.een ze-
kere de Jong op klompen. Maar omdat
de tank nog half vol zat kwam hij toch
met een stotterende motor in Franeker.
Toen kon hij de motor niet uit krijgen,
maar na een poosje lukte dat toch.

Maar nadien kon hij hem nooit weer aan
de praat krijgen. Hij had beter in 0ude-
mirdum in het bos hout kunnen kappen,
dan had hij veet meer wille gehad. Dus
de Jong, dit mag niet weer gebeuren.
Beter opletten. Maar nu wat anders jon-
gens. Vorige week reed ik op de Wester-
goleane. Door a[ die drempels is de gang
er wel uit, maar daar was een meneer
met hondje, die vond toch nog dat er
te hard werd gereden. Hij maande met
zijn handen nog kalmer te gaan rijden.
Toen dat niet lukte begon hij het ver-
keer te regelen met zijn middetvinger.
Meneer met dat hondje, niet weer doen.
Hoi mannen."" Hoi Peke."

Nieuws van de Koepel lJLst en watvoorwensen er zijn. r4relicht dat
Beste inwoners van lJlst en omstreken,
Hetjaar 2013 is inmiddels gestart. In dit
jaar mogen wij ook weer de stadsfees-
ten organiseren. De voorbereidingen
zijn al in volte gang. We hopen er we-
derom een gevarieerd programma van
te maken met voor etk wat wils. Helaas
hebben we afscheid genomen van een
aantal oudgedienden, maar daar staat
tegenover dat er ook weer fris btoed
bijgekomen is. Het bestuur bestaat nu
uit: Marian Westerbeek (voorzitter),
Yvonne Toonstra (penningmeester),
Ytina Schot (secretariaat), Trees v/d
Molen, Jacob Stienstra, Jelmer Bat-
teram en Meinte Bergstra. Aan onze
inzet, creativiteit en entlousiasme zal
het niet liggen! Mocht u ideeën of sug-
gesties hebben, daar staan wij altijd
voor open. Fijn om te weten wat er leeft

daar op ingespeeld kan worden. Met z'n
allen zijn we al flink aan het brainstor-
men geweest en verschitlende onderde-
len zijn de revue gepasseerd. Wat ons
vooral bezighoudt is hoe we nog meer
inwoners van lJlst bij de stadsfeesten
kunnen betrekken. We brengen elke keer
een prachtig gekleurd pro grammaboekje
huis aan huis in lJlst, toch zien we maar
een heel klein gedeelte van de lJtsters
in en om onze tentverschijnen. Wat ons
een heel leuk idee leek is om de straat-
versiering wat nieuw leven in te blazen.
Waarschijnlijk liggen op diverse zolders
of in hokken en garages vlaggetjes van
de verschillende buurtverenigingen die
bijna allemaal ter ziele zijn gegaan. Zou
het niet feestelijk zijn om de straten zo-
veel mogetijk te versieren, dat vergroot
vast de feestweugde! Mocht er bij u in

de straat geen versiering aanwezig zijn,
metdt dit dan bij één van de bestuurste-
den, dan inventariseren wij de boel en
zullen wij er voor zorgdragen dat e.e.a.
wordt aangeschaft. De traditionete wel-
komstboog op de Stadslaan is al jaren
niet meer geplaatst. Ook dat zouden we
graag in ere wilten herstellen. Misschien
zijn er wijwiltigers die ons hierbij wil-
ten assisteren. Alte helpende handen en
materialen zijn welkóm. Ook bij de an-
dere in- uitgang van lJlst aan de Suder-
goweg / Westergoleane zouden we graag
zoh welkomstboog wilten plaatsen. Via
het Kypmantsje houden we jullie op de
hoogte van de ontwikkelingen van ons
programma. We horen of zien graag iets
vanjullie! Neem ook eens een kijkje op
onze website: www.dekoepelijlst.nL.

Een hartelijke groet, bestuur De Koepel

Wenretende en sfeeryotle
22 december hebben de leden van g.v.
de Stànfries 2 x een fantastische kerst-
show gegeven. Door extra tribunes te
plaatsen hebben in totaal 600 mensen
kunnen genieten van het enthousiasme
van de t 150 gymnasten in een super
ambiance. De sportzaal had een totale
metamorfose ondergaan en deelne-
mers en publiek waanden zich in een
echt theater. Vanaf september is er door
de afdeling techniek gewerkt aan het
decor, de leiding heeft zich bezig ge-
houden met het samenstellen van ori-
ginele oefeningen en het zoeken naar
muziek en het bestuur met de verloting
en kaartverkoop. Het resultaat mocht
er zijn, het doel, het WAAUW effect, is
ruimschoots gehaald. Zowel de middag-
ats avonduitvoering bestond uit 16 zeer
uiteenlopende programmaonderdelen.
Atle getedingen van 4t/m 20 jaar en van
recreatie t/m selectie passeerden de re-
vue en allemaal met een enorme inzet.

's Middags kon men 2 x genieten
van de kteuters en's avonds werd de
show met stijldansen geopend door
Ate en Alida de Jong en verzorgde
ATC uit Sneek het slotnummer met
een prachtige acro-oefening. Beide
shows zijn gefitmd en er wordt al druk

aan de DVD gewerkt zodat iedereen
binnenkort nog lang kan na genieten
van dit spektakel. Alle medewerkers in
welke vorm dan ook: hartelijk dankvoor
jutlie tomeloze inzet.

Bestuur g.v. de Stánfries
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Toanietnijs fan'0p Triljende Skonken'
Yn it Himsterhf,s yn Easthirn spilet'0p Triljende Skonken'
op 25 en 26 jannewaris 2013 'Gewoan te Gek' Btijsput fan Ton Davids

Fjouwer ekspsychiatryske pasjinten -
Lisette, Femmie, Isar en Bram - wenje mei
elkoar yn ien his. Toos, de sosjoterapeut
moat har hetpe harren ptakje 1m 'e 'noÍ-
mate'maatskippij wer te finen. Lisette
wol keunstneres wurde en sit in grut part
fan'e deilm in kuolkast. Femmie is obse-
dearre troch selsmoard. Isar is in sinikus
mei in skerpe tonge en Bram rekket re-
gelmjittich yn in 'dip', om't s1m biotogys-
ke tin de meast nuvere en finwerken-
bere grienten opsmyt. De wethàl.der dy't
ferantwurdlik is foar de subsydzje fan
Huize van Speykstraat komt ek mar ris
deL. It Liket der op dat de jildkraan ticht-
draaid wurdt en de bewenners wer wer-
om nei de ynrjochting moatte. Toos jout
dÉdtike ynstruksjes hoe't de bewenners
har hálde en drage moatte as de wethàt-
der komt. Se beslute om sawol ïoos as de
wethàlder dridlik te meitsjen dat se har-
sets poerbêst rêde kinne. 0p eigen wize
besoargje sy harren gasten in bysindere
jfln. Dêr krije se 0nferwachte help by fan
harren nije buorlju. Mei lef en in bytjse
bedroch regelje de eks-gekken harren
saa$es. Mar.... wa is hjir no eins gek?

Spilers:

Try-out:

Utfiering:
Plak:
Tiid:
Yntree:

Hessel Willem Veldhuis, Frida ïekstra, Leo de Ree, Beitske Breeuwsma,
Botsje Kim, Sijtze Buma, Hendrik de Leeuw en Jettje Kroes.
25 jannewaris/graach resenrearje fia optriLjendeskonken@ gmait.com
of0575-532272
26 jannewaris / kom op tiid fol is fol
Himsterh0s, De Cingel 20, Easthim
19.45 oere
€ 7 ,50, &nder de 12 jier €. 2,50
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Corti na Crush damesfiets
met 3 versnellingen

en terugtrqprem in een
hele mooie kleur!

Ook verkrijgbaar in lichtblauw
en mítzwart.

Achte rd rage r I eve rbaqr $

Bij

NIJENHUTS
TWEEW'FIERS

ÍJLST O5r 5-53 t 664

ons € 499,-


