
IJlster fakkelavondstadswandeling 2Ol3
Voor de zevende keer organiseert de

groep gidsen en schippers van de IJI-
ster stadswandeling onder auspiciên
van de VW Zuidwest Fryslàn op wijdag
27 september a.s. tussen 20.00 en 22.00

uur weer de inmiddels traditionele fak-
kelavondstadswandeling met diverse

activiteiten op en langs de Ee- en Ga-

lamagracht. Beide grachten zullen die

avond feeëriek verlicht zijn door middet
van olie/kaarslampjes langs de straat

en fakkels/waxinelichtjes langs het wa-
ter van de Stads-Ee. 0m exact 20.00 uur
gaat de straatverUchting uit en zal de

"Nooitgedagt-fluit" zich weer laten ho-
ren ten teken dat de activiteiten weer
van start gaan. Dit signaal betekent
tevens de start van de lampionoptocht
voor de jongste kinderen. Verzamelen

op de 0verkluizing, waarna de optocht
achter de muziek over de grachten gaat.

0p de grachten spelen op diverse plaat-

sen trekzakspelers, rijden oude voertui-
gen, verkondigt de stadsomroeper zijn
boodschap, etc. Muziekkorps'Concordia'
draagt, varend in de Ee, ook weer een

muzikaal steentje bij. In de Ee liggen en

varen verlichte bootjes. In het haventje
staat de Johanna Jacoba weer in de ver-
lichting. Hetoude beurtschip is weervoor
pubUek toegankelijk. Ook de stoomboot
"Ald Fryslàn" ligt verticht te pronken.

Het Kijkcentum Nooitgedagt is open

voor bezoekers. De oude Nooitgedagtfa-
briek en de schoorsteen staan die avond

letterlijk in de schijnwerpers, evenals

houtzaagmolen'De Rat'. In de Doopsge-

zinde kerk kunt u genieten van muziek
en zang. Aangelokt door muzikale klan-
ken vindt de bezoeker als vanzeU de weg

naar een klaslokaat van de voormalige
Ylostinsschooï. Deze is weer ingericht
anno jaren vijftig. Kinderen van basis-

school "de Kogge" krijgen hier weer les

van de 'meester'. Verder is er muziek en

zang in de Mauritiuskerk, waar o.a. het
Vrouwenkoor "'t Roer om" en het Kom-
paenenkoor "Skip stndet Íoe{' zullen
optreden. Via een ponton steekt u op het

eind van de Ëegracht de Ee over naar de

Galamagracht. ïijdens de wandeling zult
u onderweg op diverse plaatsen verrast
worden door (muzikate) actÍviteiten.
Het belooft weer een prachtige avond te
worden. Komt u zelf maar kijken! Bezoe-

kers kunnen op eigen gelegenheid een

wandeling over de grachten maken en

kunnen wij en op elk moment het Kijk-
centrum, de oude school of de kerken bin-
nenlopen en genieten van het gebodene.

Alle activiteiten zijn gratis toegankeUjk.

Harmen de Vries
Jubileumconcours
Deze maand is Harmen de Vries al 25

jaar actief als stadsomroeper van lJlst,
het één na oudste beroep ter wereld! In
al die jaren heeft hij lJlst in heet Neder-

land, maar ook in België, gepromoot. In
het Kypmantsje wordt u door Harmen
regelmatig op de hoogte gehouden van
zijn activiteiten. 0m dit jubileum te vie-
ren wordt hem op zaterdag 21 september

in lJlst een naar hem genoemd surpri-
seconcours aangeboden: "het Harmen
de Vries Jubileumconcours", waarbij

tevens het FRIES KAIvIPI0ENSSCHAP

Stads- en dorpsomroepen'op het spel
staat. Het concours vindt plaats op de

Overkluizing in het centrum van lJtst.
Het programma voor die dag ziet er als
volgt uit 12.00 uur: ontvangst omroepers

uit Nedertand en Betgië op Eegracht 24

14.30 uur: verplichte roep 15.30 uur: wije
roep 16.30 uur: uitslag Fries Kampioen-
schap. Kom zaterdag 21 september naar
de Overkluizing, luister naar de roepen en

moedig de dorps- en stadsomroepers aan

en uiteraard met name Harmen de Vries!

0p 6 en 7 september jl. vond weer het 201SFestival plaats op het ijsbaanterrein met ats

thema Kind + Kans = Leven. Beide dagen was het gezeltig druk op het festivalterrein.
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OngedieÍtebestrijding Anne Hofstra

Voor elke plaag een

gepastê oplossing voor

particulier en bedrijf

o6-5L2734ss

ongediertebestrijding.ah@gmail.com

Spinnen, wespen, mieren, muizen

vlooien, vliegen enz...

Stienstra & Van der V1íal-lJlst
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Uw kapster aan truis
voor darnes en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een aÍ'spraak

06-144647A4
w ww. rein as h ai rse rvic e- n I

Reina l(roes
Nijesyl6O

8651 NC Ulst

GITAARLES in lJlst.

Beginners &

gevorderden.
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Bevoegd docent.

www.HermanWoltman.nl

Ylostinslaan 84 lJlst

Tel 06 835 99 121
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KinderBijbelClub, de Eehoí startmiddag,

14.00 en 15.00 uur

repetitieavond Vrouwenkoor't Roer om,

Stadsherberg,79.45 - 22.00 uur

repetitieavond Vrouwenkoor't Roer om,

Stadsherberg, L9.45 - 22.00 uur

KinderBijbelClub, de Eehoí MAF: F16 piloot

vertelt over ïanzania, L4.00 - 15.00 uur

repetitieavond Vrouwenkoor 't Roer om,

Stadsherberg,79.45 - 22.00 uur

Samen Eten, in de Schaapskooi, aanvang

17.00 uur.Inl. G. Bouma, tet.06-53849367

of S. Schilstra, tel. 0515-532930

KinderBijbelCtub, de Eehof, 14.00 en 15.00 uur

repetitieavond Vrouwenkoor't Roer om,

Stadsherberg,79.45 - 22.00 uur

Oproep Vrouwenkoor't Roer 0m

Vrouwenkoor 't Roer 0m kan wel wat nieuwe leden
gebruiken. We zijn vooral op zoek naar alten, maar ook

sopranen zijn welkom. Wij repeteren om de 2 weken op

donderdagavond om 19.45 uur in de Stadsherberg, on-

der leiding van Saskia Heeringa. Kom wijblijvend eens

langs op een repetitieavond om naar ons te luisteren.
Voor inlichtingen kun je ook bellen met één van
de bestuursleden:
Marian v.d. Bosch, secretaris tet. 531951

Betty Huisman, voorzitter tet. 532595

De Musical Mozes

GeLukkig hadden we op de informatieavond al een mooie

groep mensen om mee te beginnen. Maar er kunnen nog

best wat meer mensen bij. Ook speten in de musical 12 - tot
30ers een rol en zijn ze onderdeel van het volk. Daar hebben

we nog wat te weinig van. Doe met ons mee, dan kunnen we

er samen, jong en oud, een prachtige musicat van maken!

Je kunt je opgeven bij: jfr1961@home.nl

ofbij: HinkeVisser, tet. 531318

of Joanca Gort, tel. 533282.

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 Kling 27,8657 Cl lJlst, 0575-532234/06-50657648

Voor het komende halfiaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:

Maand Uiterste inteverdatum verschijningsdatum

Oktober 14 oktober
November ll november
December 9 december

24 oktober
2l november
19 december

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

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

Het Vrouwenkoor 't Roer om repeteert éénmaal per veertien
dagen op donderdagavond van 79.45tot 22.00 uur in Het
Wapen van IJtst. Zie voor de data de Agenda.

Greatief Gafé in het Wapen van lJlst. Elke tweede en
vierde maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.
Info : a.feenstra@ online.nl, tel.051 5 5 3 2060.

;c$!gypachr
Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d ichtsbij zij n de h u i sa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hutpi)

0900-LL27 LLz

f,en uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJlst

RedactÉe:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Koplj en/of advertendes:
(zo mogelijk digitaat)
inteveren tot en met
14 oktober a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: info @hekmanijlst. nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 24 oktober 2013.
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Broederstrijd bij Het Wapen van lJtst nachtkeatsen
Het nachtkeatsen in lJtst ontaarde in
een broederstrijd tussen de Dotingat.
Uit de hoek, waar ik als schrijver van
dit stukje vandaan kom. Ik kan mij
nog een kop van een krantenverslag
herinneren, waarin stond dat de "Do-

tinga's it keatsen behearsten". 7o ver
wil ik nog niet gaan, maar ze zagen wel
aan de poten van de gevestigde orde.
Het was dan ook het partuur van Klaas
Westerbeek, fiitze Dotinga en Abe Zijs-
ling dat in de finale kwam. En dat wa-
ren ze niet zomaar gekomen. De eerste

omloop hadden ze 5 - 5 6 - 6 gewon-
nen. De tweede omloop ging een stuk

eenvoudiger; dat werd 5 - 0. De andere
finalist was het partuur van Wiltem Spoel-

stra, Rijkel Dotinga en Jan van der Wat,

die partijen van 5 - 2, 5 - 7en 5 - 3 ach-

ter de rug hadden. Zij hadden een om-
loop meer gekaatst. Maar dit mocht hen
niet deren, zij denderden in de finale
door. Hoewel het partuur van Westerbeek

uitstekend kaatste was het partuur van
Spoelstra in beslissende fases doortas-
tender. En zo wisten ze de partij op 5 - 1

6 - 2te winnen en konden de lichten op
het Frisiaplein omstreeks hrvart over twee
gedoofd worden, waarna de prijsuifuei-
king plaats vond in het l4lapen van lJlst.

Uitslag:
1e Wittem Spoelstra, Rijket Dotinga (Ke-
ning) en Jan van der Wat. 2e Klaas Wes-

terbeek, Tjitze Dotinga en Abe Zijsling

Bijzondere ktus voor houtzaagmoten De Rat...
ats u stemt op de staarttjasker! !
Doe rnee en maak kans op een

Houtzaagmolen De Rat staat weer een bij-
zonder project te wachten, namelijk het
leveren van hout voor de bouw van een

staarttjasker. Er is echter één maar, en dat
is uw stem. Wat is namelijk het geval. De

staarttjasker is een heel bijzondere mo-
len, die helaas geheelisverdwenen uithet
landschap. Deze molen maalt helemaal uit
zichzelf dankzij de wind. De staart zorgt er
voor dat zijn wieken naar de wind zijn ge-

richt. Methutp is voorheteerst een bourrte-
kening gemaaktvan de staarttjasker en op
basis daarrran zou deze unieke molen ge-

bouwd kunnen worden en wel in een uniek
natuurgebiedte Elahuizen. Meerdere jaren

is hard gewerkt om hier een ecotogische

verbinding aan te leggen en dit stukje na-
hrurgebied kan nog mooier gemaakt wor-
den met de bouw van deze staarttjasker.

molenweekend voor 8 personen

Een nafuurwiendel.ijke en duurzame op-

lossing om één van Frieslands mooiste

verbindingszones nog aanhekketijker te

maken voorvogels en kleine dieren als de

otter en de Noordse woelmuis. 0m de bouw
van de staarttjasker mogetijk te maken
en daardoor molen De Rat aan het werk te
zetten is geld nodig. Dat geld kan komen
van de BankGiro Loterij, maar daanroor is
uw hulp nodig. U kunt nametjk uw stem
uitbrengen op de staarttjasker en voor
elke uitgebrachte stem lcijgt deze mo-

len € 1,00 van de BankGiro Loterij. Uw
stem is dus geld waard. Alle kteine beet-
jes helpen, dus waag wienden en familie
om ook op de staarttjasker te stemmen.
U kunt uw stem uitbrengen tot 1 oktober
2013. U helpt dan niet atteen de staarttjas-
ker te Etahuizen aan de BankGiro Loterij

Motenprijs t.w.v. € 90.000,00, maiu u
maaktzelf bovendien kans op een moten-
weekend voor 8 personen! De winnaars
worden op 3 oktober 2073 bekendge-
maakt. Ga dus naarwww.molenprijs.
nl en breng uw stem uit!
Dankzij uw stem kan straks hopelijk ie-
dereen genieten van dit bijzondere ge-

bied met wandelpaden, natuur en een
unieke molen en met uw hutp kan hout-
zaagmolen De Rat weer hout zagen voor
een uniek project.

De kraai en de roek
Wat zijn de verschitlen van deze twee

zwarte vogels. 0m te beginnen met de

streeknamen van de lsaai: boskraai, krie
(Fries) envan de roek korenkraai, schim-
metbek. Deze laatste naam zal wel komen
van de dikke grijze snavel van de roek.
De kraai daarentegen heeft een gladde

zwarte snavel, en ook gladde zwarte po-

ten. Een roek heeft veren om de poten,

een broek genaamd. Beide vogetsoorten

zoeken hun voedsel in de weilanden en

dat bestaatvoor beide uit emetten, regen-
worïnen, maar ook wel graan en rmrchten,
maar de kraai doet er nog een schepje bo-
ven op. Als de kteinere vogels broeden

en eieren ofjongen hebben, dan weet de

kraai daar wel raad mee, want dat is een
echte rover en hij lust atles. De roeken
leven in kolonies en maken hun nesten

liefst in een groepje hoge bomen. In fe-
bruaribeginnen ze atte nestelen. Daarzijn
omwonende mensen niet zo erg gelukkig
mee, want er wordt veel geschreeuwd en
bovendien liegen de uitwerpselen van
deze vogels er niet om, want een groep

roeken bestaat som wel uit twintig à defig
paÍen. Dat is de reden dat ze soms worden
vedaagd, maar de vergunning hienroor
moet wel eerst worden aangewaagd. Bij
de kraaien daarentegen is het rustiger.
Zij blijven (als één stet) hun hele teven
bij elkaar, en vooÍ hun nest zoeken ze

een hoge wijstaande boom, mooi rustig,

maar voor de kleinere vogels die daar
hun gezin groot wilten brengen is het
minder mooi, want de kraai is een ro-
ver en blijft een rover. Dit zijn twee
zwarte vogels met hun eigen veder-
dos en levensstijt, de kraai en de roek.

Namens de vogelwacht lJLst Oosthem

en e.o. Sj. Landman
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Atelier ClasinArt

Geef vorm aan je verbeelding

Cursus Portret boetseren
ZelfportÍeL dier, fantasie enz
Het karakter speelt de hoofdrol.
De cursus bestaat uit 7 lessen op zaterdagmiddag
van 13.30 - 16.00 uur en start op zateÍdag 28 septemben
Kosten: € 150,00 incl. materiaal, koÍïie en thee.

Cursus Schilderen
Ontdek wie je bent d.m.v. Schilderen.
We gaan een persoonlijk kunstwerk maken met acryl op doek
De cursus bestaat uit 4 lessen op zaterdagmiddag
van 13.30 - 16.00 uur en start op zateÍdtg 23 november.
De laatste les gaan we met een erranen beeldbeschouwer de
werken bespreken.
Kosten: € f00,00 incl. materiaal, kofÍie en thee.

Ervaring is niet nodig,
slechts de zin om ermee ailn de slag te gaan!

Voor meer informatie en aanmelding ben je welkom bij:

Clasien Flapper
Tsjaerddyk 40
8773 KN Folsgare
tel.nr. 0515 336683
c. s.fl a ppe rí4,,h otmai l. n I wvvw.clasinafl appenexto. nl

Engels
Conversatiecursus

Bijles

Examentraining

www.ta I ki n g m atters. n I

06-42837242

lJlst
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ftree noviteiten voor G.V. de Stànfries lJtst
Keurmerk Beweegdiploma
De KNGU heeftvoor de teeftijdscategorie 3

- 6jaar, peuters en kteuters, hetbeweeg-
diptoma ontwikkeld. Doe[: op een goede,

leuke en veilige manier LEREN BEWEGEN

waar plezier centraal staat. Het keurmerk
wordt atteen toegekend als vereniging
en teiding aan een aantal eisen voldoen.
De Stànfries voldoet hier aan en heeft ats

1e vereniging in Friestand het keurmerk
ontvangen. Dit seizoen gaan Paulien en

Mieke met het beweegdiploma aan de

slag. Omdat er at jaren met de formute
Gyrnkids van de KlilGU wordt gewerkt

zulten de lessen op de bekende manier
worden gegeven, maar komt er een aantal
nieuwe elementen bij. Aan het eind van
het seizoen worden de diploma's feeste-

lijk uitgereikt. Dat het atlemaat nog heel
nieuw en in ontwikkeling is blijkt uit het
feit dat het zichtbare keurmerk nog niet
kan worden uitgereikt, dit wordt z.s.m.

toegestuurd. Betangstetting? Kom ge-

rust langs of neem contact op met de lei-
ding: Paulien 0verzet of Mieke Bergstra.

DansAnnette Nouris is de nieuwe dansdo-

centeende lekennismakingwaseendoor-
slaandsucces.0p 5septemberis de 1e Open

Les geweest en bijna 50 dansliefhebbers
hebben zich uit kunnen teven onder de

bezietende leiding van Annette. De kleu-
tergroep kan nog wel wat aanwas ge-

bruiken, maarvoor de overige 2 groepen

(leeftijd 6-8 en 10-12 jaar) was metresp.
20 en 25 deetneemsters veel betangstet-
[ing. Met deze nieuwe tak voorziet de

vereniging duidelijk in een behoefte.
Met de informatie, die een afuaardiging
van het bestuur heeft opgedaan bij de

cursus Besturen met een Visie, gaat de

vereniging enthousiast aan de slag en

staan er vete activiteiten op de agenda.

Voor meer info betreffende lestijden en
gegevens leiding zie: www.destanfries.nl

Prijswinnaars jeugdcompetitie keatsferienin g Nije M oed
Woensdag 28 augustus werden de jeugd-

competitie en -trainingen afgestoten
op het sportvetd in lJlst. De hele zomer

door werd er gekaatst en aan het eind
konden de volgende kaatsers de prij-
zen in ontvangst nemen. De wisselbe-
ker met het hoogst aan eersten voor
werd gewonnen door Bente Gerritsma.

Jeugd:
1e GermWijnja
2e Jelmer de Boer

3e Reinder Reitsma

Schooljeugd:
1e Esther Schot

2e Antsje de Boer

3e Jens Koning

Pupitten:
le DagmarNederhoed
2e Rick Zijsting
3e Erik Wijnja en Jetmer van der Zee

Welpen:
le Bente Gerritsma

2e Fennavan der Zee

3e Hilde Geartsje Jansen

Ëen verrassende vondst
De familie Kenter, wonende aan de

Stadslaan 28, heeft onlangs hun
woning verbouwd. Bij stoopwerk-
zaamheden deden zij een verras-
sende ontdekking. Niet alleen kwam
de Leeuwarder Courant van 16 mei
1976 tevoorschijn, maar ook een
houten plankje met de volgendetekst:

Prinsjesdag 21 septembey 7976

Prachtig weer, stemming prima

Regering eist veel belasting

Wij zutLen doorgaan

P. van derVeen
G.J. Spijksma
Joh. Spijksma
Y. de Boer

G. de Jong
Timmerliedenlatenvakerhun sporen achtertijdens een bouw- ofverbouwklus en soms ko-
men deze boodschappen na verloop van tijd weer boven water, zo ook nu, 37 jaar na dato!

Ghinees Indisch Restaurant Wenzhou
Chinees Indisch Restaurant l{Ienzhou
heeft een uitgebreide menukaart. U

kunt hier prima eten, maar ook een

maattijd naar keuze afttalen. Maar weet
u ook dat u voor groepen bij Wenzhou

terecht kunt voor een lopend buffet?
Witt u catering aan huis? Ook dat kan!

Voor gezelschappen van minimaal 10 personen zorgt

Wenzhou voor catering aan huis. Voor € 8,00 per per-
soon kunt u genieten van 6 gerechten, terwijt u voor

€ 11,00 per persoon maar tiefst 11 gerechten krijgt voor-
geschotetd. Voor informatie over a[ deze mogetijkheden
kunt u terecht bij Chinees Indisch Restaurant Wenzhou,
Gatamagracht 5 in lJlst, tet. 0575-532846. È3*+**



De btik op lJl,ster ondernemingen
De komende maanden kunt u in het't Klpmantsje steeds een of meer interviews tezen met ondernemers uit lJtst die Ëd zijn
van 0nderiremersvereniging Hlst. 0ngemerkt is er veel kwaliteit en vakmanschap aanwezig in onze bedrijvige stad en daar
vertellen de ondernemers graag meer over.

Deze maand een interviewmet:
. AannemingsbedrijfWeg-enltVaterbouwStiensba&VanderWalBV
. Autobedrijf R. Kroesv.o.f.
Meer informatie over 0ndernemersvereniging lJtst kunt u vinden op www.ijtst.nu.

Aannemingsbedrijf Weg- en ïlÍater-
bouw Stienstra & Van der Wat bv, ge-
vestigd aan de Rogmolewei 6 in lJtst
(wrvrv. stien stra -vanderural.nl)
Een interview met Durk van der Wal en
Edward Stienstra
L. Hoe lang is Stienstra & Van der WaI aI ín
IJIst garcstigd?

In 1958 zijn Stienstra en Van der Wal se-

nior als tweemanszaak een toonbedrijf
begonnen aan het einde van de Gala-

magracht. In 7972 werd de eerste hy-
draulische rupskraan gekocht voor het
uitvoeren van grondwerkzaamheden in
de weg- en waterbouw, destijds de eerste

in Friestand. ln 1992 werden Durk van
der Wal en Edward Stienstra mede-ei-
genaar en daarna heeft het bedrijf zich
verder gespecialiseerd in de waterbouw.
In 1996 zijn we naar het industrieterrein
aan de Rogmolewei verhuisd, waar we
natuurtijk veel meer ruimte hadden. Ook

daar hebben we atweer uitgebreid, maar
dat is eigenlijk een continu proces. Deze

uitbreidingen doen we in eigen beheer.
Inmiddels is ook de derde generatie
Stienstra en Van der Wal actief binnen
het bedrijf. Dus wat dat betreft is de con-
tinuïteit gewaarborgd.

2. Jullie zijn dus in lJlst geblsren.
Waarom?

Qua ligging zitten we mooi aan de

Geeuw, wat voor onze werkzaamhe-
den cruciaal is. Provinciaal gezien zit-
ten we centraal in het watergebied.

Hydraulische rupskraan

Vanuit lJtst kunnen we over de weg

en/of over het water goed wegkomen.
3. Hoeveel werlanemers hebb en jullie?
We hebben 16 vaste werknemers, van
wie 3 uit lJlst. In drukke tijden huren
we tijdetijke krachten en ZZP'ers in.
4. Wat zijn julïíe hoofdactíviteiten?
Onze hoofdactiviteiten bestaan uit het
aanbrengen van diverse typen beschoei-
ingen van verschillende materialen
(hout, staal, kunststof en/of beton), het
maken van steigers, remmingswerken en
kleine houten bruggen. De laatste jaren
specialiseren we ons steeds meer in on-
derhoud/vervangen van beschoeiingen.
5 . Wat maakt jullie bedijf bijzonder?
14re zijn een heel flexibel bedrijf dat snel
kan reageren. We nemen zelf als hoofd-
aannemer werken aan van de provin-
cie, waterschap of gemeente, maar we
werken ook vaak ats onderaannemer
voor andere bedrijven. Daarnaast doen

we veel opdrachten van particulieren.

We kunnen worden ingezet om werk uit
te voeren, maar gezien onzejarentange
ervaring in de waterbouwbranche den-
ken we ook graag met de klant mee en
kunnen we goed advies geven. Verder
zijn we trots op onze vloot met 2 mo-
torschepen, 2 slepers, 6 dekschuiten, 3

pontons, 30 koppelpontons en het mut-
tifunctionele werkschip'Anne-Suus'
dat we zelf hebben gebouwd.
6. Kunnen jullie mísschien nog iets ver-
tellen over een bijzondere klus?
In 2002 was de beschoeiing van de Ee

zo slecht dat het vervangen moest wor-
den. Normaal zou de gemeente hier
een aanbestedingsprocedure van heb-
ben gemaakt, maar dan had er een be-
stek met tekeningen gemaakt moeten
worden voor het vervangen van de be-
schoeiing wat al een grote kostenpost
is. Toen wij te horen kregen dat de ge-

meente van plan was om de beschoei-
ing te laten vervangen hebben wij (sa-
men met voormalig opzichter van de
gemeente dhr. A. Zijlstra) een ontwerp
bedacht om de beschoeiing te vernieu-
wen en in oude staat terug te brengen
zoats het vroeger was. In dit ontwerp
zat een materiaalbesparing, een uit-
voeringsmethode zodat er minimaat
vernietd werd aan de tuinen van de be-
woners en dat het verkeer geen hinder
van de werkzaamheden zou ondervin-
den. De gemeente vond het zo'n goed

plan dat wij het mochten uitvoeren.

Fitmopnames voor "De Keet"
Maandag 2 september werden in lJlst
op diverse locaties filmopnames ge-

maakt voor de nieuwe serie "De Keet"
van 0mrop Frystàn. Er is gefilmd op ver-
schitlende locaties in Friestand die een
authentiek en dorps karakter hebben.
In de serie komt ook een makelaarvoor.
Hiervoor is gebruik gemaakt van het
kantoor van makelaardij Kuperus Hee-
ringa aan de Geeuwkade. Ër is atleen
gebruik gemaakt van de buitenkant,
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want dit paste pre-
cies binnen het
beeld dat zij nodig
hadden. Later in de

middag zijn er opna-
mes gemaakt op de

Sudergoweg, waar-
voor de weg af en
toe werd afgesloten.
Menigeen zal dat
hebben gemerkt!!



Autobedrijf R. Kroes v.o.f., gevestigd aan Roodhemsterweg Í.4in lJtst
(www.garagekroes.nt)

Een intendew met Syrtse Kroes
1. Hoe lang is Autobedrijf R Kroesv.o.f. aI
in IJlst garcstigd?

Ons bedrijf is in 1981 begonnenvanuitde
oude melkfabriek in Nijesyl. Bij de start
van industrieterrein 'Roodhem' zijn we

verhuisd naar ons huidig onderkomen,
datwas in juti 1989.

2. Hoe lang bestaat het bedijf aI?

Ons bedrijf bestaat intussen 32 jaar en

we zijn een echt familiebedrijf! Wij, Jan-
co en Slrtse, zijn als zonen sinds enkele
jaren mede-eigenaar van de garage, zo-

datwij in de toekomst de garage kunnen
voortzetten. Natuurlijk hoopt Rein nog

lang mee te werken!

3. Waarom zijn jullie destijdsverhuisd?
Vanwege de toename van het werk werd
er gezocht naaÍ een eigen en ruimer
pand. De mogeUjkheid deed zich toen
voor om een nieuw pand te bouwen in
IJlst op het huidige industrieterrein. En

zo geschiedde...

4. Hoarcel werlcnemers hebben jullie in
dienst?

We zijn met z'n achten, vijf fulltimers
en voor het tankstation 3 parttimers. De

meesten komen uit lJtst en de omliggen-
de dorpen.
5. Wat zijn de hoofdactiviteiten van jullíe
bedrijf?

De oude melkfabriek in Nijesyl Roodhemsterweg in lJlst

Onze hoofdactiviteiten zijn:
. APK
. Onderhoud (metbehoudvan fabrieks-

garantie)
. Reparaties
. Diagnosevan storingen
. Banden en velgen en uitlijnen
. Aircoseryice
. Ruitreparatie
. Spuitwerk en schadeherstel (inctusief

aftrandeling verzekering)
Ktanten kunnen ook bij ons terecht voor
een autoverzekering, carwash en pech-

hulp. Verder verkopen we auto's (nieuw
en gebruikt) en verhuren we aanhangers.

En iedereen kan bij ons tanken uiteraard,
24 uur per dag.

6. Wat maakt jullie bednjf bijzonder?

We zijn een universeel Bovag autobe-
drijf, specialist in alle merken! Nieuw
of otdtimer beide zijn bij ons aan het
juiste adres. Bovendien zijn we mer-
konafhankelijk. We geven goede service

tegen een scherpe prijs. Bij ons geen

verkoper in maatpak: we zijn een laag-
drempelig bedrijf en hechten aan direct
persoonlijk contact! Als Bovag bedrijf
kunnen we tegenwoordig vele extra ser-
vices bieden, zoals het regeten van een
autoverzekering en het bieden van pech-

hutp.
7. Pechhulp. Wat houdt ilat in?
In ptaats van de AI'IWB Wegenwacht

hebben wij de Bovag Pechhutp. "Pech-

hulp door heet Europa"! Net ats woeger
draaien we ook tegenwoordig onze hand
niet om voor een beetje exba service. Zo

hebben we strandinggevallen opgetost in
Amsterdam, maar ook in Parijs hebben
we ter plaatse een reparatie verricht zodat
de kLant zijn vakantie kon voortzetten!
Verder witlen we graag van deze gelegen-

heid gebruik maken om onze ktanten te
bedanken voor het gestelde vertrouwen
dat er al die jaren is geweest, en we hopen
hen nog lang van dienst te kunnen zijn!

Nieuw: De 'Praten doe je met z'n tweeën'-cursus
Isje kind 2jaar oud (of ouder) maar be-
gint het nog niet met praten? Maak je je
wel eens zorgen over de spraaktaatont-
wikketing van je kind? En weet je soms

niet hoe je de spraaktaatontwikkeling
van je kind het best kunt stimuteren?
Dan is de'Praten doe je metz'n tweeën'-
cursus iets voorjou!
0p deze cursus leer je meer over de

communicatie van je kind en hoe je
als ouder het beste bij het taalniveau
van je kind kunt aanstuiten. De cursus
is voor ouders van kÍnderen (2-5 jaar
oud) waarbij de taalverwerving van het
kind vertraagd is.
De cursus is gebaseerd op twee
principes:
. Hetbelangvanhetbetrekkenvan

ouders in de taalintenrentie van hun
kindereu

. en de noodzaak om zo vïoeg mogelijk
te starten.
De methode is gebaseerd op jarenlang

onderzoek naar de manier waarop ou-
ders met hun kinderen communiceren
en naar de meest effectieve strategieën
in het hetpen teren communiceren van
kinderen. De behandeling wordt 100%

vergoed door de zorgverzekeraar, u hebt
alleen een verwijzing nodig van uw huis-
arts en/of andere specialist. De cursus

richt zich met name op ouders die zich
zorgen maken over de spraaktaalont-
wikkeling van hun kinderen. Tijdens de

cursus leren ouders om de spraaktaalont-
wikkeling van hun kinderen in dageUjkse

situaties spetenderwijs te stimuteren.
De eerste oudercursus zal in het najaar

starten (locatie en datum votgt nog).
Vooraf zat er een informatieavond plaats-

vinden, waarin ouders op de hoogte wor-
den gestetd over de inhoud en hetverloop
van de cursus. Na deze informatieavond
kun je bestuiten of je deze cursus wilt
gaan volgen. Nieuwsgierig geworden?

Metd je dan nu aan voor de eerste 'Praten

doe je met zh tweeën'-cursus in het na-
jaar (vanaf oktober). Je kunt je voor de

informatieavond opgeven bij Julia van
Logopediepraktijk De Spraakboom: 06-

11131s38.

de
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Brommertocht!!
Sinds enkelejaren vindt een ontwikke-
ting in lJtst ptaats die langzaam begint
op te vallen. Er verschijnen steeds meer

oude bromfietsen! Berini, Puch, RAP,

DK[4I, Kreidler, Zundapp, Tomos, Flan-
dria, Yamaha, Motom, Jamathi en nog
vele andere merken van de 60-70er ja-
ren sieren zo nu en dan het straatbeeld.
Een aantal liefhebbers, dat in zijn jeugd

brommer reed, schaft nu weer zoiets
aan, niet om mee te scheuren maar om

lekker te toeren om zo vroeger, toen ze

een jaar of 16 waren, opnieuw te bele-
ven. Er is wet eens geopperd een ctub
op te richten en misschien komt dat er
nog wel eens van, maar voorlopig wor-
den losse afspraken gemaakt om met
elkaar te rijden en dat gaat ook prima.

Er worden ook tochten meegereden in
groepsverband, o.a. in Hommerts en ook
René van It Kypmantsje heeft al een mooie
rit georganiseerd. Ook Wiebe Nijenhuis
is er fanatiek mee bezig, en dus ontstond

het idee om ook een rit te organise-
ren. Dit is nu geregeld, zondag 29

september wordt de Nijenhuis Twee-

wielers lJlst rit verreden, en iedereen
met een oude brommer is welkom!

Jeugdpartij lJtst en de Hommerts met maar liefst 65 deetnemers
Met de jaarlijkse afstuiting van het
wedstrijdseizoen van het jeugdkaat-

sen in lJlst, de partij met de Bop-
peslach uit de Hommerts, waren er

dit jaar maar liefst 65 deelnemers op

het kaatsveld in lJlst. In vier catego-

rieën streed de jeugd om de prijzen.
Welpen tatenten:
le Jetske de Boer en Bareld van der Zee

2e Maryse Jukema en Femke Staatsmid

3e lefke Dotinga en Sacha van Vught
le verl. Frieda Hofman en Mariska
Salverda. 2e verl. Bente Gerritsma en

Bjerno Veenbrink
Welpen betÊften:
le Dennis Damstra en Ytsje van der Hoek
2e Henk Hoekstra en Jan Sikma

3e Redmer van Netten en

Klaas Jan Jansen

Pupilten:

le EriklVijnja en Annemare Wempe

2e Jetger de Boer en Hannah de Jager

3e Friso Jukema en lrma Jaarsma

le verl. EgbeÉ Bethlehem en Dagmar Ne-

derhoed. 2everl. Wietze Nauta en Mwthe
de Boer

Jeugd:
le Jel.mer de Boer en Reinder Reitsma

2e Lex Potma, Jan Teade Nauta en

Esther Schot

Wierd Gietema Nedertands kampioen stockcarracen
IJtster Wierd Gietema, gesponsord door
en werkzaam bij Berco Machine- en Ap-
paratenbouw in roestvaststaal B.V. uit
IJtst, is op 11 augustus jl. te St. Maar-

ten Nederlands kampioen stockcarracen

geworden. Stockcarracen is een strikt
gereguteerde sport, waar de veiUgheid

hoog in het vaandel staat. In dat op-

zicht laat het zich moeilijk vergelijken
met autocross, waar het accent meer op

het spektakel ligt, dan op het wedstrijd-
element. Aan de kampioenschapraces

namen maar liefst 65 stockcarcoureurs
deet. Aanvankelijk Leek het er niet op dat
Wierd het podium zou halen, want in de

manches kon hij niet de juiste afstetling
vinden. In de finale startte Wierd op de 8e

starhij, niet direct een ideate uitgangs-
positie, maar 10 ronden voor de finish
tag hij at op de 3e plek. ïoen ptaatsge-

noot Gosse Hoekstra in aanraking kruam

met een Westfries, kram er echter een
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herstart, waardoor Wierd direct aan de

leiding lquam, een positie die hij 10 ron-
den heeft kunnen vasthouden, met het
Nederlands kampioenschap als resultaat!

Aan deze kampioenswedstrijd namen ook
onze plaatsgenoten Age Koudenburg en

Hein Damstra deet. Door materiaatpech
hebben ze helaas de finale niet gehaald.



Zijstingbaggerpartrj giet partour Wind foar de wyn
I(aatsvereniging Nije Moed uit lJtst was

dit keer weer neergestreken op het veld
bij het baggerbedrijf van de Zijstingt in
de Jubijp. Met ook kaatsers van de Bop-
peslach uit de Hommerts en andere be-

kende gezichten op deze partij kon er

maar [efst een tijst opgemaakt worden
van 15 parturen. In de hatve finate van
de winnaarsronde waren de parturen

van Lex Potma, lheo Schreur en Jan van
der Wal tegen dat van Owb Wind, Rijket
Dotinga en Sandra van Netten gekomen.

Het partuur van Wind liep daar vlot door
heen en won deze partij op 5 - 0 6 - 6.

De andere halve finale was van hetzeU-

de taken een pak. Dit was de onderlinge
strijd tussen twee vaders en twee zoons.

Het was het partuur van Jelmer de Boer,

Folkert Groenvetd en Siebo Zijsling en

datvan Nico de Boer, Cor Zijsting en Pe-

ter Thiescheffer. Deze partij werd een 5

- 1 overwinning voor laatst genoemden.

In de finate ging het partuur
van De Boer voortvarend van
start. Mede door wat opslag-

missers van de andere kant
lquamen ze zo op een 3 - 0

voorsprong. Het partuur Wind
veranderde van opstelling en

dat pakte voor hun goed uit.
Het partuurvan De Boer kwam

nog op 5 - 3voor, maardeboot
van Wind was ga.m varen. En

op5-56-4washetOwb
Wind die de bal boven stoeg.

In de vertiezerfinate stonden
de parturen van Douwe van
Slooten, Douwe Zijsling en

Hanneke Zwenrer tegenover

het partuur van Germ Wijnja,
Bauke Weerstra en Geert Do-

zeman. Deze pafij zou een

overwinning opteveren voor

het partuur van Germ Wijnja.

Uitslag:
le Owb Wind, Rijkel Dotinga en Sandra van Netten.
2e Nico de Boer, Corrie Zijsting en Peter Thieschef-
fer. 3e Jetmer de Boer, Folkert Groénvetd en Siebo

Zijsling
le verl. Germ Wijnja, Bauke Weerstra en Geert Doze-

man. 2e vert. Douwe van Slooten, Douwe Zijsling en

Hanneke Zwerver

G.V. De Stànfries lJtst
STRAMME SPIEREN?
Vanaf september zijn onze bewegings-
lessen Sport en Spel weer begonnen
voor dames EN heren 60+ (iets jonger

mag natuurlijk ook). 0p donderdag-
middag van hatf 2 tot hatf 3 trainen wij
in de sporthal de Utherne aan o.a. de

spierlcacht, de conditie, coórdinatie en

batans, onder leiding van Hennie Jel-
lema, seniorensportleider bij gymnas-
tielarereniging de Stànfries. De lessen

bestaan uit de warming up, op mu-
ziek, tosmaakoefeningen en spierver-
sterkende oefeningen. Hierna votgen
er vaak oefeningen ter voorbereiding
op een spel of sport, die dan gepland

staat. Sporten die we doen zijn bij-
voorbeetd: volteybat, badminton en

andere balsporten. Verder werken we

met div. materialen, zoats tourrvtjes,

elastische banden enz. Heel divers dus.

We stuiten af met een cooling down.
Ook gaan wij, al.s het weer het toelaat,
af en toe buiten sporten. Afgelopen

seizoen hebben wij bijvoorbeeld Spor-

tief gewandeld (een snette(re) manier
van wandelen) in het Rasterhoffpark in
Sneek en op diezelfde locatie hebben
we klootschieten gedaan. We zijn een

fanatieke groep (die bestaat uit dames

en heren), waarin ook heel veel wordt
gelachen (goed voor de buikspieren).
14lij, als groep, kunnen nog wel een paar

leden er bij hebben. Ook HEREN zijn van
harte welkom. Schroom niet en kom eens

een keer mee doen met onze gezellige
groep! ! !

Gees Zijsting Techniek kaatspartij winst voor Van Stooten
Ditjaar voor de tweede keer op het ter-
rein bij Cees ZijsLing Techniek. Met
maar tiefst 16 parturen op de lijst werd

er weer gestreden om de prijzen, zo-
dat er voor een prijs maar liefst drie
keer gewonnen moest worden. 0p het
terrein werd weer gekaatst met de

zachte bal onder prima weersomstan-
digheden. Het waren de parturen van
Douwe van Stooten, Wiepie 0ppedijk
en Lieuwe Bergstra en dat van Ludo
Brink, Sietse de Vries en Jeffrey Hui-
tema die in de finate waren gekomen.

Laatstgenoemden konden het niet
bolwerken tegen het partuur van Van
Slooten, zodat deze de trotse eigenaar
werd voor een jaar van de Cees Zijsting

Techniek wissel-
bokaat. De prijzen
werden hen uit-
gereikt door nie-
mand minder dan
oud topkaatser
Johannes Brands-
ma. In de verlie-
zerfinate kon het
partuur van Klaas
Westerbeek, Siebo

Zijsling en Alie
v/d Zee het net
niet redden tegen
ïeade Huitema,
Rudy Bosma en
Frank ZijsLing.

Uitslag:
le Douwe van
stra. 2e Ludo

le verl. Teade

2e vert. Klaas

Slooten, ttViepie Oppedijk en Lieuwe Berg-

Brink, Sietse de Vries en Jeffrey Huitema.
Huitema, Rudy Bosma en Frank Zijsling.

Westerbeek, Siebo ZijsUng en Alie v/d, Zee
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Yerbouw' ()nderhoutl Ren*r'atie
Nletselw-erk

I Gatamagracht 73, 8ó51 [D lJlst
Tel. 06-18307939 / Fax 0515-8:2881

I sy)renvanderzee@hotmai[.com

Au:otredrijf
.f . Osinga

Altijd vertrouw'd
dichtbi.i

Autor*ascentrum
Opcningstijden:
\f aandag t/rn vri.idag:
0.80{f - 18.00 uur
Zalcrdag:0.900 - !7.O0 uur

Vcor alles wat
auto te maken
Rogmolervei 9
8651 EP Í,f lst
05l5-5323tt6
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. CV-ketels

. Venttlatie

. Elektra

. Dak- en zinkwerk
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. Warmtepompen

. Hout / pelletkachels
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Roodhemsterweg 20 . lJlst
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Hair care) l(
06-50686653
Aw kapster aan huis

Voor jong en oad
Gerda de long

, Onze najaarscollectie hangt weer in de winkel.
N I EUWSG I ERI G???

::l.l Kom langs en laat u inspirerelr.
J ln oktober en november hebben we een

aantal leuke activiteiten.
Daarvan houden we u op de hoogte!

t2



"Hoort Boeren, Burgers en Buitentui Hoort"
GR00T nieuws, ja
zeUs wereldnieuws
op maandag 22

juti. In Londen

werd een prins ge-

boren. De weretd
werd die avond blij
verrast met de aankondiging van tovun

crier ïony Appteton toen hij op de

trap van het hospitaal deze bUjde ge-

beurtenis bekend maakte. Een gewet-

dig stuk promotie van het omroepen!

Dan terug naar Nederland en dan met
name naaÍ Zeeland waar we op 15 en 22

augusfus weer concoursen hadden. 15 au-
gustus was de stad Middetburg onze gast-

heerin het kadervan de historische markt.
De ontvangst door de burgemeester in het
stadhuis op de Markt en natuurtijk het
overhandigen van de "getoofsbrieven".

0mdat ik vorig jaar niet in Middelburg
was geweest heb ik de bekende brood-
plank van houtzaagmolen "de Raí met
daarop "it Dryttser Houtsje" en een za$e
Kypmantsjes van bakker de Boer aange-

boden. Hierbij het nodige foldermateriaal
van en overlJlst. Erwarenvele mensen op

de been, mede omdat het Zeeuws kampi-
oenschap ringsteken op het programma

stond. Negen omroepers waren naar de

hoofdstad van Zeeland gekomen om de

verschitlende activiteiten aan te kondigen
en hun eigen stad te promoten. Ook hier
werden we door een jury beoordeeld, wel-
ke uit bekende Middelburgers bestond.

Na een dag met veel zon werden de prijs-
winnaars bekend gemaakt. De Betleman

van ïemse - Gerard Vercauteren - ging

met de hoofdprijs naar huis. Voor mij was

er een 4e plaats. Dan een week later weer

naar het Zeeuwse land, naar Vlissingen in
het kader van Sail de Ruyter 2013. De dag

begon hier erg nat. Daarom werden de ge-

toofsbrieven ook binnen overhandigd. Dit
heeft altijd tot gevolg dat er minder men-
sen op afkomen. Toch werd ook hier de

gerutde broodptank dankbaar ontvangen
en als een originele uitrodiging om lJlst
te bezoeken betiteLd. Vanwege het slechte

weer werd ook afgezien van het roepen in
het centrum. De tijd werd ingermld met
wederom kennis maken en de ervaringen
van de zomer te deten. Dan wordt het beter
weer en komt zowaar het zonnetje er door,

het teken om de straat op te gaan en het
concours te houden. Getukkig komen de

mensen nu ook naar buiten en sta je dus
niet in lege straten te roepen. Na de ver-
pl.ichte roep - voor mij was het onderwerp:
Vtissingen evenementenstad - de wije
roep waarin Lltst wordt gepromoot. Dan
gaat de juryde toegekende punten optelten

en de prijswinnaars bekend maken. Een

bijzonder goede jury mag ik wel stelten,
want ze kenden mij de le prijs toe. Een

mooie waardering voor wat je doet en een

stimutans om door te gaan. Ook werd hier
de competitie van het Zeeuws kampioen-
schap afgestoten. Dit kampioenschap ging

over de 3 concoulsen welke in Zeeland ge-

houden zijn. Het begon op l juni in A:rel
(was ik niet bij vanwege de 0vertuinen-
fair) en dan de concoursen van Middelburg
enVtissingen. De winnaarvan de Zeetand-

bokaal werd de a[ eerder genoemde Gerard

Vercauteren uit het Belgische ïemse. Wat
staat er nu nog in mijn agenda m.b.t. het
omroepen. Eerst op 6 september de aan-
kondiging van het 2015 festivat in lJlst.
Dan nog een paar dagen op verzoek naar
het Openluchtmuseum in Arnhem. 0p

wijdag 27 september weer in lJlst tijdens
de ondertussen traditionete fakketavond.
Venrotgens staan er ook nog 4 concoursen

in de agenda: 21 september in Nisse, 28

septemberin Zandvoort, 12 oktoberin Hat-
tem (chocotadefestival) en tot slot op za-

terdag 26 oktober in Sneek. Hierwordt dan

ook de Nedertands kampioen en de kam-
pioen der lage Landen bekend gemaakt.

Supporters zijn hartelijk uitgenodigd.
Zegt het voort, zegt het voort.
Uw Stadsomroeper Harmen de Vries

Ee gracht 24, 0575 -532057

In lJtst wotk van zon, actie en vertier tijdens het 2015FESTML
lffat was het een gezetlige drukte in lJlst en wat hebben we genoten van alle activiteiten tijdens de 9e editie van het
2015FESTÍVAL. De weergoden waren ons goed gezind en je waande je bijna in het buitentand toen de Garibische Brass
Band zich even buiten het terrein liet horen om lrlanon Ossevoort met haar trekker op te haten van de Overkluizing.

0p wijdagavond was de eerste singer-
songwritecontest van het festivat een

succes. Eenduidig kozen jury en publiek
de 2O-jarige Amarens de Boer uit Sneek

ats winnaar. Dat dit welverdiend was,

heeft Amarens overtuigend laten ho-

ren tijdens de live uitzending van Giel

Beelen op 9 september. 0p zaterdag

stoomde het terrein vol met binnen-
komende Millenniumlopers- fietsers en

- wandelaars. De Millenniumloop had
dit jaar 2 uttralopers en een jeugdteam

uit lJtst en alle teams hebben dit jaar
meer dan 50.000 euro bij elkaar gelo-
pen. De opbrengsten van alle andere

activiteiten zijn op dit moment nog niet
bekend en volgen later. De Mauritius-
kerk, onder Leiding van Ds. Dussie Hof-
stra, heeft ditjaar veel aandacht besteed

aan het festival en haar doelen. De zon-
dag voorafgaand was er ruimte tijdens
de dienst om aandacht te wagen voor het
festival. Zondag 8 september was er een

collecte voor The Hunger Project. Dussie

zelf schrijft er heel bevlogen over in haar
blog op de festivatsite. Mooidus, eenfesti-
val met opbrengsten voor het goede doet.

Maarwatkost zoh festival eigenlijk? Daar

kunnen we kort over zijn: de kosten wor-
den gedekt door onze partners. Wie dat
zijn, vind u ook op onze website. De or-
ganisatie is dik teweden. Ates was weer
tot in de puntjes verzorgd: van catering
tot beveiliging, van vormgeving tot pro-
gramma. Speciate aandacht verdient de

commissie logistiek. Zowel publiek, ca-

teraars als artiesten waren vol lof over de

manierwaarop zij alles geregeld hadden.

Petje af! Iedereen teweden dus! l4tij ho-
pen u als bezoeker ook. En dat we er met
elkaar votgend jaar weer zo'n succes van
gaan maken. Het 2O15FESTIVAI is he-
laas weer voorbij, maar Serious Request

2013 staat met het Glazen Huis dit jaar in
Leeuwarden en heeft ook het kind cen-

baal staan. Dus, ga aan de slag en ver-
zin je eigen actie voor Serious Request!

13



GEHEEL VERNTEUWDE WEBSTTE 
!r#_

PEUTER'PEELZAAI lJtsr -re
Onlangs is de nieuwe website van peuterspeelzaal Lyts
Yleke gelanceerd op het domein
www.peuterspeelzaallVtsvleke.nl. Het doel van de website
is om ouders te informeren over het beleid en de
activiteiten van de peuterspeelzaal. Op de website is
onder andere algemene informatie over de
peuterspeelzaal te vinden en kun je er het laatste nieuws
rezen.

Daarnaast is er een vrij toegankelijk en beveiligd
fotoalbum. In het vrij toegankelijke album staan alleen
foto's die een sÍeerbeeld geven van de peuterspeelzaal,
zodat ouders die hun kind willen inschrijven voor de
peuterspeelzaal kunnen zien hoe Lyts Yleke eruit ziet. Het
beveiligde album is alleen toegankelijk voor ouders
waarvan de kinderen al naar de peuterspeelzaal gaan. De
inloggegevens voor dit album zijn dan verkrijgbaar bij éen
van de leidsters.

Suggesties voor de website zijn altijd welkom en kun je
m a i I en n aa r p eu tef g pegLaqlrllylSylekq@Zlgqp. n | .
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fn mijn solon gebruik ik dehuidverzorgingsproducïen
en de moke-uo von Orif lome

Ook geeÍ ik grofis workshops von Oriflqme bij gqstvrouwen ïhuis

Wilï u een ofsproak moken voor een behondeling of een workshopZ
Diï kqn telef onisch oí oer moil.

Tel. 0515-5329O7 / O6-t6113O27
i nfo@schoo nheidssolonyÍi no.nl

Ytinq Schot
Croleskwortier 88
8ó51 H6 IJLST

'l -tSUfERDA-HARDY*
odviesbureou

Eegracht 12 . 8651 tG Ulst
T 0515 429 777 . F 0515 429 778

www.silperda-hardy.nl

ABS-techniek lJlst
ls eên veelzijdig bedrijf, met het voordeel dat wij u

veel verschillende werkzaamheden kunnen aanbieden.
Denk hierbíj onder andere aan het volgende:

x Het schilderen van uw woning * Het repareren en/of vernieuwen van
kozijnen, ramen en deuren * Het leggen van laminaat of parket vloeren

* Het vervangen van uw cv-ketel of het plaatsen van een complete
nieuwe installatie * Het aanleggen van nieuw leidingwerk voor gas, water
en elektra * Dak- en zinkwerk x Het renoveren van uw badkamer oftoilet

Tel. 06-25025279
abstech n iek@qma i l.com

www.abstechniek.nl Arno Bos
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SnuK- & m,$$rwg$iK

è] " cH,,vEEs-,ÍvDlscH RESTAURANT 
Ë .lirl

=ÀÈ tUenzhcru rE*

MAANDMENU OKTOBER
VOOR 2 PERS. SLECHTS € 16,50

WWW.WENZHOU.IJLST.NL
MENU A

BabiPangang KingDoKai
FoeYong ïai I'tini loemlia's {4

MENU B
BabiPangang TauSiKai

FoeYong IIai Pisang Goreng (4

MENU A EN B MET GROTE
WITTE RIJST. NASI OF BAMI

: NAS| GORENG OF BAM| :

: aoRENG + sATÉ ^ - ^^ !y. vAN € 9,60 NU vooR € 5,"..t
ob'.........
74

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

CerÍ. Diabetische voet

Geeuwkade '1 1 - Telefoon 531930
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"Goedemorgen Peke."
"Morgen mannen."
"Nog wat nieuws Peke, nieuws wat
wÍj nog niet weten?" "Nou jongens,
je hebt in de regio een vereniging
voor oude tractoren. Ze maken zo nu
en dan, heb ik gehoord, een rit door

de bossen en over ongebaande wegen.
Sommige trekkers zijn voorzien van
een dubbele zit op de hefinrichting.
Onze Hinke mocht op de duozit ook
mee, maar wat gebeurde er? De hele
duozit op de hefinrichting brak er af
door een breuk in de constructie of
het kon ook wezen te zwaar betaden.
In ieder geval, Hinke over de wereld,
pols stuk. Maar het had erger gekund!
Nou wat anders jongens. Achter het
lÍW-kantoor staat een toiletgebouw.
In de zomermaanden wordt die, en
daar is iemand voor aangestetd,
om tien uur 's avonds afgesloten.

0p de bewuste avond wordt om plus mi-
nus 10 uur uit routine gecontroteerd

of er iemand binnen is, om dan af te
sluiten. In de damesafdeling was nog
iemand. De oppasser een btokje om. om

na een kwartier alles af te sluiten. Maar
in die tijd was er weer gebruik gemaakt

van de heren wc. 0m een uur of 11 liep
er iemand door dat steegje huiswaarts,
maar die hoorde bonzen en om hulp
roepen, in het Engels. Er werd iemand
van de VW gebeld en de angstige En-
getsman werd bevrijd. Het kan verke-
ren, zei Bredero.
Hoi mannen." "Hoi Peke."

De Kogge gelabetd ats verkeersveitige school
0BS De Kogge heeft uit handen van wet-
houder Gea Akkerman van de gemeente

Sridwest-Fryslàn het certificaat voor de

verkeersveilige school ontvangen. Daar-

bij is de lJtster basisschool de tiende
school in de gemeente die dit tabel uit-
gereikt kreeg. Daarnaast werd de school

een cheque ter waarde van 500 euro

overhandigd en werd het labelbord ont-
huld. In een tijdsbestek van 2 jaar heeft
de school ervoor gezorgd dat aan genoeg

criteria voor het Verkeersveiligheidlabel
is votdaan. Bij aanvang van het labeltra-
ject heeft De Kogge een verkeerswerk-
groep gevormd, bestaande uit ouders en

leerkrachten, die vooral veel aandacht
besteed heeft aan een zo verkeersveilig

mogelijke schoolomgeving en school-
huisroutes. De wethouder- geassisteerd

door Seef de zebra- benadrukte in haar
speech dat de school trots mag zijn op

de geleverde prestatie. Verbetering en

intensivering van verkeerseducatie en

een verkeersveilige schoolomgeving be-

werkstelligen is daarbij essentieel. Daar-

bij werd de verkeerscommissie met raad

en daad bijgestaan door de projectgroep

ROF waarin o.a. Veilig verkeer Nederland
zitting heeft. Met het schrijven van een

verkeerseducatieplan en het aandacht

besteden aan praktische verkeers-
educatie hebben de werkgroep en de

teamleden er voor gezorgd dat verkeer
en verkeersveiligheid een structu-
reLe plek krijgen binnen en buiten de

school. Met recht mag 0BS De Kogge

zich een verkeersveilige school noemen.

Ilutde aan de Dryttser brêgeïvippers
Wisten jullie dat...de'brêgewippers'
fan Drylts de medewerkers van de
Thuiszorg Zuid West Friesland in de
gaten houden ats die in hun Thuis-
zorguniform weer aangesneld komen
op hun fiets? De medewerkers van
de Thuiszorg hebben een routeplan-
ning en moeten soms snel fietsen om

op tijd bij iedere ctiënt te zijn. Als de

bruggen dan tegenzitten, valt dit niet
mee. Zo mogelijk laat de 'brêgewipper'
nog een stagboom omhoog voor ons,
zodat wij er nog net overheen kunnen,

terwijt de anderen at staan te wachten.
Hij weet zelfs dat, als we dicht bij de brug
bij een ctiënt zijn, dit ongeveer 5 à 10

minuten in beslag neemt. Hij probeert
de brug zo lang dicht te houden totdat
wij daar weer weg zijn en onze weg kun-
nen vervotgen naar de votgende cliënt.
Klasse! Dit wordt door de medewerkers

van de Íhuiszorg en hun cliënten erg

gewaardeerd.

Frou$e Tromp.

Wijkverptee gkundige firuiszorg
Zuidwest Friestand in Dwlts

De vakantiekrachten van de ze zomer

Gezocht speetsters voor het damesvoetbalteam Heeg/IJVG
Het damesteam van Heeg/IJVC is op

zoek naar een paar nieuwe speelsters

voor het nieuwe seizoen. Heb je at-

tijd at eens witen voetba[en, of lijkt
het je Leuk om het weer op te pakken?

Dan is dit je kans! Het damesteam

traint op maandagavond in Heeg en op

woensdagavond in lJtst. 0p zaterdag

worden de wedstrijden gespeeLd. Het
team komt uit in de 5e klasse. Het team
is zeer divers. Momenteel is de jong-

ste speelster 15 jaar, de oudste 36 jaar.

De één speelt at van jongs af aan, de

ander is op latere leeftijd begonnen.

Het mooie is dat je die verschillen niet
merkt op het veld. Dus ook jij bent van
harte welkom! Uiteraard is er voor de
jeugd vanaf 7 jaar ook ptaats binnen onze

vereniging. Heb je interesse? Neem dan
wijblijvend contact op met leider Gerben

de Vries, tel. 0 6 - 43 427335.
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Harm de Vries
25 jaar

stadsamraeper
van de stad lllst

OPË'N FRTES KA MP I OflTdS CHÁP
S?H DS- ËN DORPSOMROEPERS...
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
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zaterdag 21 september a.s,
op de Overkluizing in lflst (centrum)
14.30 u. Ie roep (verplichte)
15.30 u. 2e roEt @rtje)
16.30 u. uitslag dagprijs
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Hoi iongens en meisies,

Woensdag 18 september 2013 start de club weer, in de
Eehofbii de Mauritius kerk. lij bent van harte_ivelkoml

Let op andere ClubtÍiden :
14:00 - 15:00uur groepL-Z-3-4
15:00 - 16:00 uur groep 5-6-7-8
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