
Jubileumconcert Kompaenenko ot "'tSkip sfinder roer"
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Het koor zingt drie- of vierstemmig in
vete talen en heeft ontegenzeggelijk in
de korte tijd een enorme krrvalitatieve
groei doorgemaakt. De instrumentale
begel.eiding wordt verzorgd op accor-
deon, keyboard, gitaar, fluit en cagnon.
Het koor heeft in lJtst en wijde omge-
ving een syrnpathieke reputatie opge-
bouwd door onbaatzuchtig mee te wer-
ken aan de ondersteuning van acties

en/of presentaties voor goede doelen.

Het geheel staat onder de bezielende tei-
ding van dirigent Harm van der Meer. Het
jubiteumconcert wordt gehouden op vnj-
dag 29 november aanstaande in de Mau-
ritiuskerk aan de Eegracht te lJlst. Aan-
vang 20.00 uur. De toegang is gratis. Na
afloop van het concert zal er een coltecte
worden gehouden. De opbrengst hiervan
zal worden gedoneerd aan de Stichting
Sviatostov uit Scharnegoutum. Van harte
welkom!

Het Kompaenenkoor't Skip sflnder roer"
uit lJlst viert dit jaar haar 20-jarig be-
staan en houdt daarom op 29 november
aanstaande een groots jubiteumconcert.
Er is een verrassend programma opge-
steld dat u nog lang zal heugen. Het
Kompaenenkoor " t Skip sfinder roer" is
een enthousiaste groep van bijna veer-
tig zangers en muzikanten. Het veelzij-
dige repertoire bestaat uit liederen die
zich uitstrekken van shanty tot Bach.

Sinterklaasintocht lJtst
0p zaterdag 23 november komt Sinterklaas aan in
IJlst. Vanaf 13.30 uur is het voorprogramma op de

kade in het centrum van lJlst (Galamagracht). De mu-
ziek wordt dit jaar verzorgd door de speciate Peperno-

tenband. 0m ongeveer 14.00 uur zal Sinterktaas met
zijn stoomboot, de Johanna Jacoba, aanmeren aan de

kade bij de voormalige fabriek van Nooitgedagt. Sin-
terktaas begroet dan eerst de kinderen op de kade en
gaat daarna naar de Stadsherberg Het Wapen van lJlst.
In de Stadsherberg is er voor de kinderen van groep

7 t/m 4 van de basisscholen van lJlst en Oosthem een

Sinterklaasfeest met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.

De Sinterklaascommissie lJlst,
Hendrik Nauta, Rixt de Boer, Margo Vos,

Petra Post en Monique van Dam

Like ons op facebook: https://www.face-
book. com/SinterklaasintochtlJtst
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Uitvaartvereniging "Laatste Eer'n lJlst
r Slijlvclle ve.zoÍgiÍrg van begrafenissen en crematies
r Opbaring in ergen aula in iJlst met onbeperkl

bezoekge,sEenierd voor nabestaanden
r Indien gewensl opbaring thuis met koeling
r Dienslverlening zonder winstbeiag met voor leden

bcvênd,ën,inancièle legemoetkomrng
r Door same::*erkrng met Axen{-verzekerirg is totale

dakking van de kostên van de urtvaad - .r,te:aaíd
volgens uw *ensen - mogelrjk

r Bsde M. Heslinga. dag Ên nacht bereikbaar tel
0515 - 43 18 75

I nío of inlichtingen www. uitvaartverenigingijisl
ï. de Jong-Xar1lema. H. Hurzengastraa, S, :ei

nl

051 5-531 704
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Aanr*rningsbedrijf Weg- en Waterbolw

ISO en VCA geceíificeerd
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i}ot kunt u bl ons le.Echt '/oqr.
' llemnrngs, ê, qelerdeBëÍí(e4
. Stalen dànvánaên
. HávÊn Èàl1èq ên slèrqêruerk
. Houtleve.atii€
. Drlerse tytêR sàlbêsehóèsngêR
. htlten bÍuggër

Voor ;ntormatie en)'ot een
!ijhlijverde oÍfertc kunt ! afljd
aonlacl n8r ons oqnem€*

GITAARLES in lJlst.

Beginners &

gevorderden.

Bevoegd docent.

www,HermanWoltman.nl

Ylostinslaan 84 lJlst

Tel 06 835 99 121
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Stienstra & Van der Wal-lJlst
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Uw kapster aan huis
voor dames en heren

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

06-14464784
www- re in ash a i rs_ervice- n I

Reina l(roes
Nijesyl 6O

8651 NC lJtst



22nov. Verkoping artikelen handwerkgroep van 14.00 - 17.00

uur, Eehof

23 nov. Sinterklaasintocht, Centrum lJlst, v.a. 13.30 uur
24 nov. Repetitie musical Mozes, de ï\uine, 19.30 uur
27 nov. KinderBijbeLClub, de Eehof, 14.00 en 15.00 uur
28 nov. Repetitieavond Vrouwenkoor't Roer om, Stadsherberg,

79.45 - 22.00 uur
28 nov. Repetitie musical Mozes, de Eehof, 19.30 uur
28 nov. Jaarlijkse ledenvergadering ijsctub "De lJlster Schaats,

Spreker: Jan ïkema, voorm. Olynrpisch schaats-
kampioen, 20.00 uur, Stadsherberg

29 nov. Jubiteumconcert Kompaenenkoor"'t Skip sunder
roer", Mauritiuskerk, 20.00 uur

29 nov. Muziekavond, Nij Ylostins, 19.30 uur
30 nov. ïoanielferiening Meiinoar len, Gouden Hantsjes, mfc

de Utherne, 20.00 oere

07 dec. J & M Teaterwurk, voorstel[ng'Sterk Staaltsje', foyer it
Himsterhffs Easthim, 16.00 uur. (www.ithimsterhus.nl)

08 dec. Repetitie musical Mozes, de Eehof, 19.30 uur
09 dec. Cursus kerstkrans maken, 't Honk, 19.30 uur
11 dec. KinderBijbelClub, de Eehof, Kerststu$es maken, 14.00

en 15.00 uur
12 dec. repetitieavond Vrouwenkoor't Roer om, Stadsherberg,

79.45 - 22.00 uur
Warme Vtlinteravond, 0verkluizing, 19.00 uur
Klavedassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur
Samen Eten, Schaapskooi, 17.00 uur
Repetitie musical Mozes, de Eehof, 19.30 uur
Vrouwen van Nu, viering 40-jarig jubileum met diverse
activiteiten
Repetitie musical Mozes, de Eehof, 19.30 uur
Snerttoernooi, Sporthal Utherne, 13.00 - 18.00 uur

13 dec.

13 dec.

14 dec.

15 dec.

17 dec.

19 dec.

28 dec.

Bericht uit Stadsbetang
Ieder jaar heeft Stadsbetang lJlst een jaanrergadering in novem-
ber. 0mdatdeze regelmatig samenvatt metjaarrrergaderingenvan
andere verenigingen en stichtingen, hebben we besloten om de
jaarvergadering donderdag 30 januari te houden. In de votgende

Kypman zullen we de agenda met tijd en plaats aan u laten weten.

Uiteraard houden we u ook op de hoogte via Facebook en ï\rvitter.

StadsbeLang lllst
info @ stadsbetan gijlst

Bedrijfs/winkelruimte in Sneek
te huur vanaf 15 januari 2014

Inlichtingen Fokke Rosier 06-50657648

Karate: Kyokushin Karate lJlst
Dinsdag: Jeugd: 77.00 - 18.00 uur 18.00 - 19.00 uur

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

Votwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kting 27, 8657 Cl lJtst, 0575-532234/06-50657 648

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

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

December 9 december 19 december

Stipepunt Dryl,ts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zíjn tetefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zíjnzíjvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emaitadres is drytts@stipepunt.nl.

Stitte 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 éénmaat per veertien
dagen op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Het
Wapen van IJIst. Zie voor de data de Agenda.

Creatief Café in het Wapen van lJlst. Elke tweede en
vierde maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.
Info : a.feenstra @ online.nt, tel.05 1 5 5 3 2060.

do$Jgyffia&t
Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbijzij nde 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 LL2

Manten

Buurtagent in
Sudwest

twitteraccount:
.twitter.com/

chantal_manten

}#|i^,:t,vqr ury',J.- f Urn+latboen2- 
N55t ltil Ííoudsend

beta{ilre kwaliteltrin .f .:!í419131t
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Telefoon: 0900-8844

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsenc

Koplj en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
9 december a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mait: info @ hekmanijlst. nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 19 december 2013.

o Copyright bii vereniging Stadsbetang tllst
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel vm druk, fotocopie, scm ofop

enigerlei udere wijze, zonder voorafgmde

toestemming vm de uitgever.

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgaude kennisgeving, ingeleverde kopij te

qzigen, in te korten of te weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

veretwoordeliikheid vm de redactie
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Het erkende adres voor:
* Al uw binnen- en

buitenschildem'erk
* 3eglazing w.o.

dubbel glas en tlR-glas
* Veelzijdige wanddecoÍatie

o.a. behang-, strucluur .

saus- en spr"ritwerk
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molc"rei 4, 865I EP lJlst, telclbon: (05l5)53 24 53
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www.bootienodig.nl
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www. lig plootsnodig. n I

w.s.c. HoÉ von Frleslond Uitwellingergo
05r 5-559444

Stíchting Behoud
Stadslaqnkerk

Stcun dc instandhouding en het
gebruik van dit mooie gebouw

me1 een bijdrage

2968.40.6s3
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SINTERKLAAS AANBIEDING
Geldig van 25 november tot I december

Roornboter Arnandelstaaf
Pakje Speculaas

Pakje Pepernoten
Pakje Schuirn

Van €12.OO voor €9.50

te lJlst



Toanietferiening ltteiinoar len spilet
"GOUIIEN HANTSJES" fan Haye van der Heyden
30 novimber hat toanieUeriening Mei-
inoar Ien har lêste Ítfiering. Mei pine
yn it hert is de feriening ta de konktrizje
kommen dat de feriening, oprjochte
yn 7946, net langer besteansrjocht
hawwe kin. Nei 2 jiergearkomsten en

in ekstra gearkomste is yn septimber
besluten om op 30 novimber de l.êste

Ítfiering te hawwen. De 6frfine moan-
nen hawwe de spilers en regisseuze drok
oan it repetearjen west mei it stik Gou-

den Hantsjes fan Haye van der Heyden.

In tragikomeedzje. It ferhaal giet oer

Louis, in rike, pensjonearre sakeman mei
in goed ffntwikkelde noas foar froutju. As

er unferwacht atlinne komt te stean troch
it ferstjenen fan s1m fote jongere frou
Emma, binne der ynienen allegear frout-
ju dy't harren Íterste bêst dogge om him
te teasten;in rike man atlinne tit je fan-
sels net samar foarby rinne... We noegje
jimme Ít om op sneon 30 novimber o.s.

de lêste foarstelling fan toanielferiening
Meiinoar len Drylts bij te wenjen yn mfc

de Utherne om 20.00 oere. Kaarten à

€ 8,50 binne te keap bij Sietske Bouma

(tit 0515 - 532376) of oan de seat op de
j0n sels, mar fol is fot...

0ant sjen op sneon 30 novirnber 2013!

"Morgen
manllgn."

"Irlorgen
Peke."

"Jongensi begint Peke, "wat een harde

wind vorige maand. Het heeft ook weer
zijnvoordeet, wantde houtstokers konden
nu de wintervoorraad aanvullen. Erwaren
nu genoeg bomen die hetloodje moesten

leggen. In de Jagersherne was het ook
goed raak. De mensen, die daar wonen,

waren wat blij, op een paar na. Een paar
jaar geleden wou de gemeente daar al
de bomen rooien, maar door protest van
een paar omwonenden ging het niet
door. Maar de natuur heeft het probleem

opgelost. Bomen weg, buurt blij. Maar

minder mooi waren de vel.e dakpannen
die gesneuveld zijn. Er was trouwens
een man op de Geeuwkade, die had ook
stormschade en ging, toen de storm
een beetje in kracht afnam, op het dak.

De ladder tegen de goot geplaatst en het
dak op, maar door een windvlaag ging de
ladder om. Ladder weg! Daar zat meneer
Post. Door de harde wind kon hij roepen
wat hij wou, maar niemand hoorde hem.
Hij heeft het overteefd, want de achter-
buurman nam de schade bij hem zetf op en

zag en hoorde de verkteumde buurman.
G. de Jong, akijd handig en attijd bereid,
heeft hem geholpen om van het dak af
te komen." "Hoi Peke." "Hoi mannen."

Opbrengst venten Sinterktaasintocht lJtst
Vrijdagavond 1 november hebben de

kinderen van groep 7 en 8, begeLeid

door votwassenen, weer een groot be-

drag opgehaatd met de verkoop van
gevutde specutaas en speculaasbrok-
ken. Iedereen weer ontzettend be-

dankt voor jullie aankopen. Het be-

drag dat we tijdens deze avond ophalen

maakt een substantieel onderdeel uit
van ons budget voor de Sinterklaasin-
tocht in lJlst. lle willen deze traditie
graag ook de komende jaren weer voort-
zetten, maar het aantal leerlingen in
groep 7 en 8 loopt terug. Naast de kin-
deren in groep 7 en 8 zijn we dan ook
op zoek naar kinderen uit bijvoorbeetd

de 1e of 2eklasvande middelbareschooten
volwassenen die vanafvolgend jaarwilten
meehetpen met venten. Wi[ je meedoen?
Geef je dan nu atvast op bij Margo Vos

(margo_alkema@hotmaiL.com).
Margo neemt volgend jaar
dan contact metje op.

De Sinterklaascommissie
IJlst

Ile haantjes
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Dit zijn het goudhaantje en het nrur-
goudhaantje. Het zijn de kleinste vo-
geltjes van Europa. Ze Ujken erg veel

op elkaar. Ook het voedselpatroon. Ze

hangen soms onder aan de bladeren en

onder de takken van de sparreboom.

Vooral het rmurgoudhaantje wordt het
meest gezien in de sparrebomen, maar het
voedselpatroon op zich is voor beide soor-

ten gelijk. Het meest verorberen ze onge-

dierte, zoats spinnen en insecten. Ook zie
je goudhaantjes in struiken en ktimop. Het
is daar'tafettje dekje'. in het bijzondervoor

de kleine haantjes. De beide haantjes zijn
over het algemeen otijfgroen, de buik is wat
grijs-wit, hetverschil zit hem in de lauintjes.
Zit er een geel streepje op de kruin, dan kun
je er vanuit gaan, dat het een goudhaantje

is, en een roodgeel streepje op het lcuin-
tje hoort bij het rnrurgoudhaantje. Ook zit
er een klein auart oogstreepje en nog een

witte wenkbrauwsteep. Daardoor kun je
het vuurgoudhaantje ook beter herken-
nen. Ook de roep of zang is wat lsassender
en wat lager van toon. Beide sooÉen zijn
dóórhekkers, maar er zijn stetletjes die
hier overwinteren. Ze kunnen wel tegen
een beetje vorst. Ats de trekkers terugko-
men uit het zuiden worden er mooie nes-

ten gebouwd doorbeide soorten en erwor-
den grote legsets geproduceerd (10 tot 12

eieren) en dan 2 legsels perjaar. 0p deze

wijze worden de winterverliezen bij deze

kteine vogeltjes wat gecompenseerd.

Namens de Vogelwacht lJtst-Oosthem e.o.

Sj. Landman

Gursus Kerstkrans maken in't Honk
0p maandagavond 9 december is er professionele bloemschikker. Kosten zijn
weer een cursus kerstkrans maken in't 20 euro per persoon. U krijgt hiervoor
Honk in lJlst, onder begeleiding van een koffie en uw eigen krans mee naar huis.

U bent vanaf 19.30 uur van harte wel-
kom in't Honk in lJlst, graag opgeven via
jjwytst@gmaÍl.com.
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IJlst heeft er een assurantiekantoor bij... Nou en?
Nee, Henk Eigenraam Financiële
diensten is niet nieuw, geen stap in
het ongewisse, niet "es sjen wat it
wurdt", maar maakt melding van het
verplaatsen van L?rlz jaar bedrijfsac-
tiviteit in het hartje van Sneek naar
de oase van rust aan De Jagersherne
9. Toegegeven, 't is even wennen,
ja: Geen geroezemoes van winkel-
publiek, het carilton van de Marti-
nikerk verklapt niet hoe laat het is,
en het wekelijks concert vind ik een
gemis. Het is goed om op gezette tij-
den je doen en laten tegen het licht
te houden, te toetsen aan de huidige
omstandigheden, net zoats je ook zo

af en toe eens je verzekeringen of hy-
potheek zou moeten doornemen. En

zo nodig aanpassen aan de situatie.

Itllas het zo dat er een tijd was dat
men binnentiep om een folder, raad
of daad: Inmiddets is internet een
goede hutp voor atgemene informa-
tie. We mailen dat het een lieve lust
is. Als het er echt om gaat, wordt er
een afspraak gemaakt om te regeten
wat er moet gebeuren. Doetmatig en
snet. Even belten om het bezoek aan
te kondigen of de agenda raadpte-
gen voor een thuisbezoek. Met name
jongeren vinden het prettig om via
de site www.ha-eigenraam.nl zelf
hun verzekering te regelen en bij
te houden, en bij schade assisten-
tie te krijgen bij een zo goed moge-
lijke claim. Zij hebben dan ook een
digitate potismap om wanneer het
hun past zaken te doen. Het assu-
rantiekantoor van Henk Eigenraam
bemiddelt in verzekeringen voor
particulieren en voor bedrijven. 0n-
afhankelijk, dus zonder verptich-
tingen om zekere omzet te moeten
brengen bij bepaalde maatschap-
pijen. Hypotheken en pensioenen,
voor veel mensen geen makketijke
kost, we hetpen u er graag mee.

Maar attes begint toch met een ken-
nismakingsgesprek, want het moet
over en weer ktikken, er moet het
vertrouwen zijn dat je wat voor el-
kaar kan betekenen. Het kan zo
maar zijn dat wij uitstekend de bij
u bestaande verzekeringen kunnen
"serviceÍl". En dan is het toch wel
lekker dat ons kantoor in lJlst is.
En als het u wel wat lijkt, bet dan
even van te voren 0575-432727,
want het zotr zo maar kunnen zijn
dat ik naar een relatie ben die
graag thuis bezocht wil worden.
Enneh... de Snekers vinden het ook
wet lekker dat ze zonder betalen bij
ons voor de deur kunnen parkeren.
Hoe dan ook: Henk Eigenraam...
aangenaam!

NIJ: initiatief van zetfstandig professionats
NIJ (Netwerk lJlst) is een enthousi-
ast initiatief van zelfstandig profes-
sionals die werkzaam zijn in lJlst en
omgeving. Ivlet zeker ook de nadruk
op omgeving, daarom noemt deze
club ondernemers zich tiever ook NIJ
omdat't laat zien dat ze verder kij-
ken dan de lJtster horizon en vooral
ook in zijn voor NlJ-igheden? Ruim
anderhatf jaar geteden werd NIJ ge-

boren uit de gedachte, dat iedere
zelfstandig ondernemer wet eens de

behoefte heeft om andere zetfstan-
dige professionals te ontmoeten. En

wat blijkt? Die gedachte kl.opt. "Vaak
weet je maar half wie er in je eigen
omgeving werkzaam is ats onder-
nemer. De tandelijke cijfers liegen
er niet om, Nederland telt 1 miljoen
ZZP'ers (zetfstandigen zonder perso-
neel). Steeds meer mensen werken
voor zichzelf, vanuit huis of vanuit
een flexwerkplek, zo ook in lJtst en
omgeving." Aan het woord is onder-
nemer Jan Feenstra, zelf werkzaam in

6

advies&bemiddeting voor arbeids-
vraagstukken. Samen met Titia
Weistra en Saskia Rosendaat, ook
zetfstandigen, vormen ze de vaste
organisatoren van de NlJ-activitei-
ten. "NIJ heeft geen hoogdravende
doetstetingen", vult Titia aan. "We

ontmoeten elkaar maandelijks, dat
kan zijn voor een bak koffie, bij een

bedrijfsbezoek of bijzondere ontmoe-
ting op locatie. Ondernemen is ook
leren van etkaar, dat kan prima bij
NIJ. Tijdens de maandetijkse ontmoe-
tingen ontstaan altijd Leuke gesprek-

ken en je ziet dat NIJ-ers elkaar ook
buiten de bijeenkomsten weten te vin-
den. Het is leuk àm te zien dat er bij
Zelfstandig Professionats weinig spra-
ke is van 'harde concurrentie', maar
dat juist 'kennis deten' meer centraal
staat." Uiteraard kent lJtst een eigen
Ondernemers Vereniging, waar veelal
wat grotere bedrijven bij aangesloten
zijn, maar dat bijt NIJ zeker niet.Ster-
ker nog; ze vullen elkaar prima aan.

En daarnaast weten ze etkaar ook
te vinden bij sommige activiteiten,
dat is atteen maar mooi. NIJ is een
leuke club mensen, maar nieuwe le-
den zijn meer dan van harte welkom.
Daarom doet NIJ een oproep via dit
Kypmantsje. Ben je zetfstandig pro-
fessional en woonachtig of werk-
zaam in de buurt? Meld je geheel
vrijbtijvend aan om een volgende
keer een bijeenkomst bij te wonen,
kijk in de agenda voor data en volg
ons op Facebook en twitter. De vol-
gende bijeenkomst staat gepland op
28 november: NIJ M0VIE MATCH. Een

eenvoudig concept: er wordt een in-
teressante documentaire vertoond
met een zakelijke, eigenwijze en he-
dendaagse insteek. Een film waar je
als je wilt, nog even over kunt door-
praten. Het publiek kiest welke do-
cumentaire die avond getoond wordt.
Ook nieuwsgierig? Tot ziens bij NIJ!
www.netwerkijlst.nt
info@netwerkijtst.nl
facebook. com/netwerkijlst
twitter. com/Netwerk_IJtst



Iepenin g Ítwreiding iisktubgebou
Freed, 1 novimber [.[. wie it safier!
Under belangstetling fan ferskate spon-

sors, bestjoer en de frijwitUgers dft
aktyf meiholpen ha oan it reatsearjen
fan dizze Ítwreiding, waard it gebou

fan iisktub "de lJlster Schaats" offisjeel
iepene. Nei in wurdsje fan de foarsit-
ter waard de iepeningshanneling dien
troch it bestjoer fan de iisklub en be-

stie it it flnthullen fan it tagongshek.
Dit tagongshek, sponsore en makke
troch Cees Zijsling ïechniek, en de tet-
ters Ítsnijd troch de Wettersnijer, wie it
shitstik fan de ferbouwing c.q. Étwrei-
ding. It brechje datjierrentang de (offi-
sjete) tagongwie neide iisbaanwaard der
wei helle en is ferfongen troch in daam.

De iisbaan is no better berikber en dit

is foarat wichtich by
eventuete katami-
teiten. It ho$e sels

is in meter as seis

langer wurden. Yn

dizze ekstra meters

is in prachtige sa-

nitêre foarsjenning
kommen en in aparte romte foar de

baanfaaier, de baanskowers en oar
'ark en reau'. Fansels is hjirtroch de

romte wêr't de reedriders efkes op-
waarmje kinne no ek folte grutter.
Dizze romte is as earste goed isolearre
en doe betimmere mei prachtige ptan-
ken dy't troch houtseachmoune "de
Rat" beskikber steld binne. Dit jout
fuort at in hiete gesellige sfear. Fierders

binne der ferwaar-
mings-eleminten op-

hongen en is it op'e nij
ynrjochte mei aterhan-
de skilderijen, redens en

houtsjes, in ljochtbalke
fan Nooitgedagt en oar
spul dat ter beskikking
steld is troch ferskate
bedriuwen / minsken.

Neidat foarichjier op 20 oktober it heech-

ste punt berikt wie, is der dus fan binnen
noch hiel wat wurk fersetten. Timmer- en
ynstattaasjewurk, skilderwurk, oprêde
en s$inmeitsje. As it ienkear klear is,
dan mei't gjin namme mear ha, mar hjir
binne hiel wat oeren !m sitten gien. It be-
stjoer (en harren oanhang) hat sets ek net
bepaald stil sitten, mar dochs wotle wy de

áLdbesdoersteden, Jan van der Woude en

Gerrit de Jong, hjirby nochris tige tank
sizze foar atl.e tiid dy't sy yn dit projekt
stutsen ha. Fansets hie de ítwreiding
ek net mooglik west sunder de stipe fan
in tal fan bedriuwen en ynstánsjes dy't
earne oars op dizze side neamd wurde. Ut
namme fan it bestjoer: tige tank hjirfoar!
It is yn ien wurd prachtich wurden!

YAje Wiersma,

sekretaris iisklub "De lJlster Schaats"

foar de

De Ítwreiding fan it iisktubgebou fan iisctub "De lJtster Schaats"
De Étwreiding fan it iisktubgebou waard mei mooglik makke troch de (finansjele) stipe fan:
Proriruje Frynlán - Provinsjaal Mearjienich Programma Houtzaagmoten "De Rat"
Gemeente SÉdwest-Fryslàn

Rabobank Sneek e.o. Coóperatiefonds

Attenburg Funderin gstechnieken

De baan leit wer under wetter. It gebou is klear. We ha de earste nachtfroast wer hàn. Mei oare wurden: Wy binne der klear foar!
Mocht der no mei áld en nij nóch gjin iis op de baan lizze en jo wolle it nije jier dóchs begjinne mei in frisse start? Dat kin dan op
Nijiiersdei! 0p l jannewaris om 14.00 oere sil dit heve by de iisbaan. Graach foar 28 desimber opjaan fia info@ijtsterschaats.nt.
It giet oan by foldwaande dielname ! En fansets soargje wy foar wat waarms nei de tiid!

Jaarsma Grondverzet

l4lettersnijer.n[
Cees Zijsling Techniek

MSV Maartens Sound & Vision
Stienstra & van der Wal

Gebr. Sikma B.V. installatietechniek
Zijl.stra Betontechniek B.V. Joure

Prima start G.V. De Stànfries
Zaterdag 2 november startte het nieuwe
turnseizoen met de springwedstrijden
in de prachtige nieuwe sporthal te Nieu-
wehorne. 2 meisjes- en 1 jongensteam

hebben met succes deelgenomen op ver-
schillende onderdeten, t.w. minitramp
vatmat, minitramp paard, pl.ank(oUne)

kast en lange mat. Deze wedstrijd was

een voorronde voor het Fries kampioen-
schap D niveau op 23 november in Dam-

woude; een plaats bij de 1e 6 betekent
deetname hieraan. Het tukte de jeugd-
turnsters met een 3e plaats op minitr.
valmaten een 6e ptaats plankoline plank.

Bij de dames junioren was

dit het geval op lange mat
(2e ptaats ) en kast reu-
therplank (3e plaats). De

jongens die naar de finate
mogen behaalden dit op

minitamp valmat en paard-

springen. Zij scoorden op

beide nummers de le plaats.

Ile agenda voor
g.v. De Stiinfries in
nonemberen december:
23 november FK groepsspringen D niveau in Damwoude, 7 december FK groepsprin-
gen C niveau in Leeuwarden, 14 december FUN dag te Lemmer.



Hettingen of Breeuwen
De heer llessetBosma uit Sneekheeftonderzoek gedaan naar dernoegere sdueps-
bouw in lJtst en dan met name naar de scheepsbouvufamitie Hottrop. De afgetopen

maanden is het door hem geschrerren artiket in delen geplaatst in It Dryttser Kyp-

mantsje. In het oktobernurnmer stond abusieve$k vermetdt dat dat het taatste deet

was. Deze maand echter het derde en laatste deel van 'Ilettingm of Breeuwen".

* $**ag;:tr*&mt:lar,,{t&'X* Xirrr* r$q rïeír Ë.:Li:l},'"r,'tvnt,,'.trr }J- //,ul;ry3

ry;x g&r /** *;r* ih:rtr*: xi$,,,'} iii* 1ï.1$ii$' tr lJLt J"r,'isrri', ;*r*,

,_/ _n/.72
llhert Sjoerds de Jong.

0p de nog niet opgetoste wagen hoop ik
nog eens een antwoord te vinden of te krij-
gen. Zo te zien moet er hier en daar nog wel
iets"gebreeuwd"worden. 

HesselBosma

Bronnen/ metdank aan:

0.a.IJlst, Gem. SW-F.

Dhr. J.Meppetink, Detft

Dhr. E.Slagmoten, Andijk
Nijdamstra Stichting, Workum

Tresoar, keuwarden

bAàanh, i*ir rj^ +*r hierr,rn L.r.oi', tr Fcr"n.
Salarr ,lar.u ir dc Llcílre .\,Lce;'r1.,,.\y, - t l u.r.\*, rra ll,^,r,ar, 'lrqlton , en::

:rerkrar-m Sf.{||6r.t z'nd,', r';iit l.;; ir1.,r i.r .raa. li' L(rr4r k l)t,"t'r !rrel.0 .l:.,
rtrl triÊ tiit r;i ireir,rrflt.

IIi :.:rmi Iii '!':r., rle rrlilr,'irl ri,h err r:.'rr.., z.rr.h *n 1p 'i,4r'*1,;a. rer,i.ji trij
tfaSlt?O e.il . ,l'",,r e*rr ryrrtrl'rp en rrí:LrÍfalc l,r:,1:, l.u,::. zirh rracrdiÍ tr'xrrL(li
5dt- rxttr,t,t""n, ri'i f1jOr. Ilegf:rUtrplg, d,inr !r,iirtr,r r.;':.:;:rÍcn, iJr [,'ru 2.,:ii-,r.
afll rr st-lí*n.'*X;]X:* 

"ïon n , tie Leeuwardeer courant 1as7 
I'rriK? ,."?*x*'

Deze Albert Sjoerds de Jong zijn groot- en Wytze Sipkes Holtrop, die we al eer-
vader, Gerben Sjoerds, was een broer van der tegenlcranmen als de pake en bep-

Eettje Teerdzes zijn wouvv Elbrig Sjoe- pe (grootvader en grootnoeder), die
rds. En nu we dan toch bezig zijn om de boerden bij de Ihpel te Haskerdijken.

IJlster scheepsbouwfamilies aan elkaar Ik hoop met dit verhaattje enkele wa-
te knopen Inrnnen we nog melden, dat gen opgelost te hebben en de vele niet
Ëeltje ïeerdzes Hottrop zijn moeder een in de literahrur genoemde hellingba-
dochter was van ltijntje Gjatts Nijdam zen een beetje naam te hebben gegeven.

'Ë

MAANDMENU DECEMBER
VOOR 2 PERS. SLECHTS € 16,50

WWW.WENZHOU-IJLST.NL

Speciale eindej aarsactie :
Beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geopend!

1oo/o korting op uw besteding bij reservering voor
20 dec. voor eenvan de Kerstdagen

voor min. 2 personen.
Resenreren: tetefonisch en/of in het restaurant

Speciaal Kerstmenu voor aflraters!
Gatering aan huis: 6 gerechten voor € 8.00 p.p.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT,\

of 11 voor € 11,00.

rrf

&tu

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

i' "ËïïiÀ'ïÀitËiËóiiitë;"""""""'i

, j Xoe Loe Yuk op ztn Cantonees :

ff, Yll Í 1.?:11 ..l.Y Yg9I f g':: j
8

Snerttoernooi 2Ol3
Hallo spofieve inwoners van lJlst!
Het jautijks terugkerende toernooi
van sport en ontspanning voor iedereen.
I{et ondersteuning van:
. Hermanvoordesnert
. Volleybalvereniging Stàrfries voor de organisatie
Waar, wanneer, hoe taat, kosten:
. SporthalUtherne in lJtst
. Zaterdag 28 december 2013
. Aanvang circa 13.00 uur tot circa 18.00 uur
. € 30,00 perteam, te voldoen in de zaattijdens toernooi
Aanmetden, wage4 bijzonderheden:
. Opgave kan via de mail naar mariska@stanfries.nl
. Inschrijving per team uiterlift 8 december 2013
. Inschrijving op votgorde van aanmelding en VOL=VOL!
. In elk team behoren minimaal 2 dames te zitten. ffiïZ>
Namensdeorganisatie: Z#[|*3
Mariska de Vries, Rixt Bootsma en Lisette Wierd" *t&jU
P.s. De snert zal weer gekookt worden door Herman Baudet! \SÍ3

^*ba\veren,.
)\e' {z

VOttEYBAtt[N ZONDER VERPTICHTINGEN?
Lijkt het je leuk om te gaan volteyballen maar wil je niet vastzitten aan

wekelijkse trainingen of competitiewedstrijden?

Kom dan recreatief votteybatten bij Stànfries!
Yoor € 2,- per training (contant betalen) kun je eens in de twee weken

recreatief volleybattrainen onder begeteiding

van een ervaren Stánfties kainer.

Trainingstijd : 19.30 - 20.30 uur

: cultuurzaal, Utherne

Wanneer : oneven weken, start 20 november

TOT ZIENS IN IIE UTEIRilE!
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De btik op lJtster ondernemingen
De komende maanden kunt u in het Kypmantsje steeds een aantal interviews Lezen met ondernêmers uit lJtst die lid zijn
van 0ndernemersvereniging Htst. 0ngemerkt is er veet la,vatiteit en vakmanschap aanwezig in onze bedrijvige stad en daar
vertellen de ondernemers graag meer over.
Deze maand intewiews met
. HL Zelfuerhuizingen & logistics . v.o.f. Ingenieursburo k C. linek c.i.

Meer informatie over Ondernemersvereniging lJtst kunt u vinden op www.iflslnu.

H[ Zetfverhuizingen & logistics, gevestigd aan Groleskwartier 77 inlJtst
(wn'uu. zetfve rhui s s e rvice. nt) .

Een interview met Hans en Louisa
van Straaten
7. Hoe lang is IIL Zelfverhuízingen & Lo-
gistics alin IJIst gevestigd?

We zijn met deze onderneming in maart
van ditjaar gestart.

2. Het is dus nog een jong bedrijf. Is het
ook eennieuw concept?

Het idee van deze vorm van verhuizin-
gen stamt a[ uit de jaren '70 (ook cri-
sisjaren). Hans van Straaten sr, mijn
(schoon)vader, voerde deze vorm van
verhuizen toen uit naast de overige logis-
tieke dienstvertening in de regio Utrecht,
waar het een groot succes bleek, net ats
hier nu. Deze vorm van verhuizen was

door de hoogconjunctuur van de afgelo-
pen jaren eigenlijk verdwenen. In deze

tijd zijn er redenen te over om deze vorm
van'zetfverhuizen nu weer op te pakken.

Door het zelf organiseren van een ver-
huizing met familie, kennissen, buren,
coltega's kunnen immers vele honderden
euro's aan loonkosten worden bespaard,

en...attes kan toch in één keer mee!

3. Hebben jullíe mensen in dienst?
Nee, we doen het met z'n tweeën.

4. Watmaakt jullie bedrijf bijzonder?
Het bijzondere aan ons bedrijf is de per-

soonlijke aanpak van onze senrice. Zo

verzorgt Louisa de offertes, boekhouding
en afspraken en Hans is verantwoorde-
lijk voor de acquisitie en de operationete
kant van de activiteiten. Hans is per-
soonlijk aanwezig tijdens het betaden
en uitladen van de wagen om praktische
tips te geven en te helpen met het zeke-

ren (vastzetten) van de verhuisboedet.
5. Hoe verloopt zo'n verhuizíng dan?
Normaal gesproken kunje in 1 dag ver-
huizen. Het is dan ook de bedoeling dat
we met onze verhuisoplegger rond 08.00
uur arriveren. Het inladen van de ver-
huisboedel neemt aftrankeUjk van hoe-
veelheid en ingeschaketde hutp tussen
de 2 en 3,5 uur in bestag. Na het intaden
brengen wij de verhuisboedel direct over

naar het nieuwe adres, zodat de wagen

weer uitgeladen kan worden. Hier in de

omgeving wordt de verhuisoplegger ook
wel aan het einde van de middag bij de

woning geplaatst, zodat de mensen de

wagen 's avonds zetf kunnen betaden.

Hans is hier dan niet bij aanwezig, maar

geeft vooraf instuctie over beladen en

vastzetten. Er zijn voorzieningen op de

wagen aangebracht zodat deze t avonds

rondom verlicht is en er is een stroom-
voorziening aanwezig om de accu van
de laadfosinstattatie bij te laden. 0m
de verhuizing zo aangenaam mogelijk te
maken zijn er in de wagen hulpmiddelen
aanwezig, zoats ca. 30 pakdekens, steek-
wagen, 2 hondjes (meubelwagentjes),
transportwagentje, rolcontainer, 8 sjor-
banden en 2 stangen. Tevens is de wagen
luchtgeveerd en voorzien van een laad/
losinstallatie zodat zware items, zoals
een wasmachine of een grote kast, niet
in de wagen getild hoeven te worden.
6. Watv o orw ag enlatnj e hur en enwie ij dter ?

Eigenlijk huurje atleen de verhuisopteg-
ger. Wij verhuren een verhuisoptegger
met een laadruimte van ruim 60 m3. De

truck/wachtwagen wordt gereden door
een medewerker van Zetfuerhuisservice.
nl, meestal is dit Hans zetf.
Mocht u informatie wensen, bezoekt u
dan onze website www.zetfuerhuisser-
vice.nl of maak tetefonisch een afspraak:
0515 -856 156 of 06-20 343535

Bibliotheek lJtst gaat dicht
We gensbezuinigin gen gaatde bibliotheekin
IJtst didt per l maart 2014. Leden zijn hier-
over gernformeerd per brief. Bibliotheek-
leden van L]lst zijn rranaf 1 maart aangewe-

zenop de bibliotheekinSneek, ofeenandere

bibtiotheekvan hun keuze. 0p dit moment
zijn er initiatierren in de stad om in samen-

10

werking met de bibliotheek inrnrlling te ge-

ven aan een alternatieve bibliotheekvorm in
IJtsL Daarnaastwil de bibliotheekvoormen-
sen die niet meer zelfstandig naar een bibti-
otheek kururen komen een boekendienst

aan huis opzetten. Mensen die gebruik
willen maken van de boekendienst kun-
nen dat kenbaar maken in de bibliotheek.

De bibliotheek is op zoek naar mensen die
zich in willen zetten voor de Boekendienst

aan Huis. In januari is er een avond in de

bibliotheek waar leden terecht kunnen met
al hunwagen. En de bibtiotheek informeert
over de stand van zaken rond de nieuwe
initiatieven. Informatie over de verande-

ringen is ookte tezen op www.bssw.nfijtst



v.o.f. Ingenieursburo Ir G. linek G.i., gevestigd aan
de Fjfirslach 17 in lJtst
(Tek 0515 - 532031).

Een interyiew met Ghristian Linek
1. Hoe lang is Ingeníeursburo Linek aI ín

IJIst gevestígd?

Al. sinds 1982. Daarvoor heb ik bij een

ingenieursbureau in Leeuwarden ge-

werkt. Toen dit bureau tijdens de crisis in
de jaren tachtig mensen moest ontstaan
zag ik dit ats een kans om voor mezelf te
beginnen. Dat heeft goed uitgepakt en
sindsdien heb ik attijd kantoor aan huis
gehad.

2. Heb jewerlorcmers?

Mijn wouw doet de administatie en mijn
zoon verzorgt het tekenwerk voor mij.
Feitelijk zijn we een familiebedrijf.
3. Wat zijn de hoofdactiviteiten van het
bedrijf?
Ik ben civiel ingenieur en stel statische
berekeningen op voor staal-, beton-, en

houtconstructies en funderingstech-
niek.
4. Wat houdt dat in 'statische berekenin-
gen'?
De term 'statische berekeningen' wil
zeggen dat ik enroor zorg dat een
bouwwerk, dat door de architect wordt
bedacht, ook inderdaad blijft staan.
De architect tekent het uitertijk en ik
teken het geraamte. Daarbij moet ik
rekening houden met bijvoorbeeld de
grondsoort waar het bouwwerk op komt
te staan, moet er wel of niet worden
geheid, hoe lang moeten de heipalen
zijn, hoe zwaar is het dak, hoe groot is
de ruimte, wetke materialen worden ge-

bruikt, etc.

5. Wie zijn jouw klanten?
Ik werk veel samen met architecten-

bureaus en bouwbedrijven, maar ook par-
ticulieren kunnen bij nij terecht ats ze

bijvoorbeetd een erker witen aanbouwen.
6. Watmaakt jouw bedrijf bijzonder?

Het allerbel^angrijkst vind ik de korte
tijnen. Ik heb direct contact met de
klant. Hierdoor kan ik snel vragen be-
antwoorden en eventuele problemen
optossen. Ik ben flexibel. Indien no-
dig kan ik in de auto stappen om op
locatie een probleem te bespreken.
Veelvan mijn klanten ken ik a[ 28 jaar.
Daardoor weten we wat we aan etkaar
hebben en vertrouwen we etkaar.,En
meedenken om tot een aanvaardbare
optossing te komen, financieel en
bouwkundig.
7. Je leest in de krantwel eens over bijvoor-
beeld een parkeergarage ilie instort. Hoe

zit het eigenlijk met bouwvoorschriften?

Atles wat ik bereken en teken, wordt
gecontroleerd door de afdeting bouw-
en woningtoezicht. Deze afdeting con-
troteert of aan atle bouwvoorschriften
is votdaan, want pas dan wordt er een
bouwvergunning afgegeven. In mijn
werk is het dus beLangrijk dat de wen-
sen van de ktant worden afgestemd op
de voorschriften. Bovendien word ik
vaak ook gecontroleerd door coltegat.
Dit is het geval wanneer ik met col-
lega's samenwerk aan een opdracht.
Ik ben dan bijvoorbeeld verantwoor-
delijk voor de fundering en een cot-
lega voor de bovenbouw. De bere-
keningen, die ik voor de fundering
maak, moeten natuurlijk de betasting
uit de bovenbouw kunnen dragen.

8. Ik zíe hier geen tekentafel staan.
Teken je nog met de hand?
Nee, atles gaat met behulp van een
softwareprogramma op de computer.
Ik draai nog wel tekeningen uit om
eventueel correcties aan te brengen of
opmerkingen door te geven. De teke-
ningen met correcties/opmerkingen
kan ik dan weer scannen en direct e-
mailen naar de opdrachtgever.
9. Hoe zie je de toekomst?
De crisis zat wel weer voorbijgaan,
dat is tot nu toe al.tijd zo geweest. Ik
denk dat in de toekomst niet meer
aan de reatiteit voorbij wordt ge-
bouwd. Denk aan a[ die kantoorge-
bouwen die nu leeg staan. Er was een
periode van bouwactiviteiten waarbij
het aanbod en de vraag niet in balans
was. 0p dit moment is nog veel werk
in de agrarische sector, denk aan lig-
boxenstatten, dat gaat nog gewoon
door. Wat de recreatiesector betreft:
er staat nog een aantal voetgangers-
en fietsbruggen op stapel. Persoon-
tijk gezien, denk ik dat ik over drie
jaar met pensioen ga.
10. Want? 0ver drte jaarword je 65?
Nee hoor, ik ben nu 67! Ik vond (en
vind) mijn werkveelte leuk om te doen.
Maar 70lijkt me
een mooie teeftijd
om met werken
te stoppen!

Bibtiotheek zoekt vrijwittigers voor Boekendienst aan Huis
Wat is de Boekendienst aan Huis?
De wijwi[iger komt op een van tevoren
afgesproken tijdstip Langs bij de lezer. De

lezer geeft aan wat hij/^j het liefst leest
en waar de interesse naar uit gaat. De le-
zer kan ook atvast zelfvia de website van
de bibliotleek boeken reserveren. Dewij-
witliger zoekt vervolgens de materialen
uit of haatt de gereseweerde materialen
af en brengt deze thuis bij de Lezer. [e-
den betalen voor deze service de normate

kosten van het bibliotheeklidmaatschap.
Lezers van de Boekendienst aan Huis
beschikken over het totale aanbod van
de bibliotheek. Lieftebbers van fitm en
muziek kunnen kiezen uit duizenden
dvd's en cd's. Ook voor slechtzienden
zijn er mogetijkheden, zoals groottet-
terboeken, luisterboeken en daisyroms.
Dewijwilliger
De wijwitUger dient te beschikken
over goede sociale vaardigheden, moet

affiniteit met lezen hebben en be-
trouwbaar zijn qua afspraken en ats
persoon. Hij/zíj zal eens in de drie we-
ken de lezer bezoeken en voorzien van
materialen van diens keuze. Tevens
worden de gebruikte media door de
vrijwiltiger weer terug naar de bibLio-
theek gebracht.
Aanmelden
Vrijwitligers kunnen zich aanmelden
via ijtst@bssw.nl
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Maandag 28 oktober raasde een zware storm met zeer krachtige rukwinden over ons [and. Ook
in lJlst deden zich tengevotge daarvan vete schadegevallen voor, groot en klein. Diverse bo-
men legden het toodje. Door opstuivend water werd 0osthem deels aan het zicht onttrokken.

Foto's gemaakt door Riemer Haagsma en Cor de Vries/Drylts.com

Gestaagde Nij enhuis ïweewieters lJtst Brommertocht
Door drukte wat [aat, maar hier dan het
verslag van de Nijenhuis I\,veewielers lJlst
Brommertocht. t Morgens zorond een uur
of 10 verzamelden de eerste deetnemers

zich achter de zaak, en daar het redetijk
mooi weer was verwachtten we toch wel
een aardig aantal mensen. Na hetnuttigen
van een bakje koffie en het inschrijven
bteken er 47 brommers en dito berijders
te zijn gekomen. Een mooi aantalvoor de

eerste keer. 0m 11 uur verhok de meute

richting de rotonde bij het voormalige
gemeentehuis, om daar linksaf te slaan

richting Nijesyt. Net voor Nijesyl rechtsaf
naa: Oosthem, door 0ostlem naar Fots-
gare, daar linksaf naar Nijland, in Nijtand
rechtsaf richting de Klieuw(waarwe woe-
ger zondags in het ptaatsetijke café met
gastraouw Sjerkje de gekste dingen be-
leefden) en zo door naar Franeker. In Fra-

neker het centum door om af te staan naar
Peins en Schalsum, om doorte rijden naar
Menaldum, waaÍ een stop gepland was bij
Eelke de Jong, een man die achter zijn wo-
ning een enorme loods heeft die van voor
naar achter, van links naar rechts en van
boven naar beneden vol staat met brom-
mers, motoren, onderdelen en ates wat
maar met de jaren 60-70 te maken heeft.

Iedereen keek zijn ogen uit en menigeen

stond te krijten bij dat brommertje dat ze

woeger zeUbereden hadden. Een der deel-
nemers (nee, ik noem geen naam!) had

door de jaren heen flinkwatbrommers ge-

had en kon per merk precies verte[en welk
meisje hij daarmee versierd had... Na een

uurtje rondgekeken te hebben was hettijd
om naar de ,,Bl.ack Horse" te verÍekken,
een plaatsetijk café annex snackbar waar

een hapje en een dran$e genuttigd kon-
den worden. Votdaan werd aan het 2e deel

van de tocht begonnen. Bij de brommers

zrjn attijd wat langzamere exemptalen,

die het niet hetemaal bij kunnen houden
en zo werd besloten dat Jeltsje lftoes met
haar Mo\fletje voorop ging rijden om het
tempo te bepaten. 0m de snelheid wat te
verhogen bestootJeltsje om een soortrace-

houding aan te nemen, dwz. flinkvoorover
gebogen met de neus op het shrur, atdus

zorgend voor een uitzicht dat menig man-

nelijk deelnemer de adem deed benemen.

Gelukkig werd er ook nog op de weg getet

en zo lsramen we aan in Bolsward, datwe
passeerden over het industietenein De

Marne, daarhet grote lcuispunt overstaken

en zo onder het viaduct door naar Blauw-

huis, Westhem en Srkesyt terug naar Lllst.

Zo werd ongeveer 85 km. afgeLegd. Er wa-

ren enkete pechgevalten. De eerste was

Wiebe Antonides, die vergeten was de ket-
ting van zijn Honda c310a te spannen en

daardoorbinnen enkete kilometers de be-

zemwagen bezette. Daarnaast levam een

brommertje zonder benzine te staan, wat
snel opgelost werd en hietd een Puchje er
hetemaal mee op, ondanls datdiverse des-
kundigen zich spontaan op het probteem

stortten. Maar dit hoort er a[emaal bij en

tijkt de opperbeste stemming van de deel-
nemers, mede door het mooie weer (geen

regen, alteen een flinke woei) atleen maar
te verhogen. De eindbestemming was bar
It Kypmantsje, waar de eerste consumptie
door de organisatie aangeboden werd en
het herinneringsvaantje uitgereikt werd.
Zoals altijd werd het nog erg gezetlig bij
René en wie weet komt er een vewolg.
Vtliebe Nijenhuis

Kleedjesmarkt
in Nij Ylostins
Zaterdagmorgen 2 november om negen

uur kr,rramen de eerste kinderen binnen om

hun spultetjes uitte statten in de overdekte
"stÍaten" van Nij Ytostins! Met behulp van
de ouders werden de plekken bijna ge-

ruisloos ingericht, zodat om tien uur de

verkoop kon beginnen. Zo rond hatf etf
begon het aardig te lopen. Ook in de zaal

van Nij Ylostins kwamen gasten binnen
voor een bakje koffie, kon men luisteren
naar muziek van "Hin en Wer" uit Btauw-

hfrs en mee doen met het draaiend rad!

L2

Ook in de zaal waren spullen te koop,
gemaakt door bewoners op de fró-
betochtenden! Er is redelijk verkocht,
het draaiend rad liep ats een tein, we

hadden mooie prijzen en het was heel
gezetlig. We hadden een mooie op-

brengst; deze wordt weer gebruikt voor
de activiteiten in Nij Ytostins. Met dank
aan de wijwitligers, dames van de mu-
ziek, de "Raddraaier" en zijn assistente

en dank aan de mewouw die ons het
draaiend rad te leen gaf. Dank aan de

sponsors: Bakkerij de Boer, Tuincen-
trum de Haas, Supermarkt Poiesz en

Boutique Jenny. Onderhoudsbedrijf
Huisman dank voor het zaagset in de

grabbetton!

Klaske, Zorggroep Tetlens



Herfstpartij keatsferiening Nije Moed
0p de wijdagavond van de herfstvakan-
tie organiseerde kf Nije Moed een partij
in de zaal van lJlst. Met een 11-tal deet-

nemers kon men drie partijen kaatsen,

steeds in een andere samenstetling. Voor
deze gelegenheid was het oude loting-
ba$e uit 7977 weer in dienst genomen.

Zo werd er een individueel klassement
gekaatst. Aan het einde van de avond

was het bij de A's fierk Bakker die met
19 punten de eerste prijs behaatde. Bij
de Bt was het Auke ltlliersma, die atte
drie de partijen wist te winnen en met
21 eersten de prijs ophaatde. En bij de

C's was het Jan van der Wat, die met 19

eersten de eerste prijs binnen steepte.

Uitsl,ag.
A. 1e [erk Bakker, 2e Nico de Boer
B. 1e Auke Wiersma, 2e Sijtze Bram de ilritte
C. 1e Jan van der Wal, 2e ïJitske Vetlinga

WeTkWERF lJlst: werken - verbinden - verbtijden
De stad lJLst heeft er een officiële flex-
kantoorruimte bij: werkl4IERF ïJtst.
Noem het een flexptek, een ontmoe-
tingsplek, een plek waar ideeën geboren

en uitgewerkt worden, dan wel zetfstan-
dig of in teamverband. De werkruim-
tes bij Werf lJtst zijn bij uitstek de plek
voor zelfstandig professionats om rustig
te werken in een zakeUjke en profes-
sionele omgeving. Het fraaie houten
gebouw van Werf lJtst is een btikvanger
in het lJtster stadsbeeld, toch zijn de di-
verse functionaliteiten van deze bijzon-
dere plek nog niet bij iedereen bekend.

Royale werkplekken
Een fijne en rustige werkptekwil iedere zeU-

standig werkende professional, bd voorkeur

zonderveel afleiding. Voor iedereen die zoh
werkptek zoekt, is werkWËRF lJlst bedoetd.

Verschoten onder het dak met zonnepane-

len van l4lerf lJlst vind je een fraai ingeri&te
werkruimte met ruime werkptekken en dito
vergademrimte. Werkl/tlEff Ulsttelt 6 rraste

rolpte werkptekken en 4 losse werkplek-
ken. Verder zijn er twee geluiddiclrte lrelcel-
len en één belceL met een relante fauteuil.

Witje iets bespreken achter een gestoten

deur, een klant ontvangen of een work-
shop organiseren? WerkltlIERI lJlst biedt
een afgesloten vergademrimte waar je
meer mensen kunt ontvangen. De ruimte
is intiem genoeg voor een gesprek met 2

personen, maar biedt ook de mogelij}heid
om 8 tot 12 gasten aan tafel te ontvangen.

Ftexibete werkptekken zijn in opkomst

in heel Nederland en voorzien in de kan-
toorbehoefte van de landelijk 1 mig-oen

zeUstandigen zonder personeel, die veetal
thuis werken op een zolderkamer of werk-
kamer. Mensen witlen flexibel werken,
maar wel met de behoefte aan contact met
andere ondememers.

Itlaand aborurernenten
ilrerkWERF lJlst is vooral een plek waar je
votgens een voorafirastgestetd abonnement
flexibet kuntwerken, of dat nu voor 70, 25,
50, 100 uur of fulltime per maand is, dat
maakt niet uit. Er is al een abonnementvan
€ 35,- (excl. BIW) permaand. De deelnemer
bepaatt het abonnement en het moment
van gebruik van de werkplek ofvergader-
ruimte. De eerste vaste deelnemers werken

flexibel en met ptezier bij werkl4tERï lJlst.
De werkplekd<en of vergademrimte zijn
ook los te huur, net ats de presentatiehal

en de Hottug (varend houtgestookt bad).
Werkenmeer
Een werkruimte huren bij werkl4lERF

IJlst buiten welktijden voor work-
shops, vergaderingen of bijeenkomsten?

Ook dat is mogetjk, kijk op de website

naar meer mogeUjkheden en aantrekke-
lijke voordelen voor deelnemers. Vanaf
eind november 2013 zal Werf lJlst ook de
ptek zijn waar je de eerste officiële (elek-
trische) deelauto in lJtst kunt boeken via
'mlrwheels.nl'. Over de deetauto berichten
we graag uitgebreid in hetvotgende Kyp-

mantsje van december.

Gratis proefdraaien?
Een keerproefdraaien bij werkltllERF lJlst?
Dat kan geheel wijbtijvend. De exploita-
tie van werklltlEM lJlst is in handen van
Saskia Rosendaal, via maitte bereiken op
info@werkrrverfijlst.nt voor het maken
van een afspraak. 0p www.werknverfijlst.
n[ kan je alle informatie (ook over de
deelauto) rustig nalezen. Je kunt ons ook
volgen op: twitter.com/werkrrverfijlst of
via facebook.com/
werkruerfijlst.

Sneekerpad 4 Ulst

www.werkwerfijlst.nl

info@werkwerfij lst.nl

tï
werk
werf

Muziekavond voor de bewoners van Nij Ytostins en senioren uit lJtst
De Spilbrekers uit Sneek treden op vnj-
dag 29 november om 19.30 uur belan-
getoos op, maar zouden blij zijn met
een bijdrage voor het Foppe Fonds! Het
Foppe Fonds is in 2005 opgericht en richt

zich op kinderen met een beperking. Door
te sporten krijgen ze energie en levens-
tust en dat is hard nodig. De bescherm-

heer van het fonds is Foppe de Haan,
voormalig trainer van sc Heerenveen,

bondscoach van Jong Oranje, trainer Ajax
Cape Town en bondscoach van Tuvalu.

Graag tot dan,

Klaske, namens Zorggroep Tetlens.
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Sjoerd de Vries - Webmaster die snetler ptaatst dan zijn schadutu...
IJtst, 7 november 2073;70 jaar lang
verzorgde Sjoerd de Vries de content
van de website van CBS De Twine in
IJtst! De Twine was destijds een van
de eerste schoten in de regio met
een eigen site en na enige tijd bteek
toch wet hoe intensief je er mee be-
zig moest zijn, om altes up-to-date
te houden. Dat was voor de schoot
bijna niet bij te houden, want ja, er
is altijd wel'wat te metden over het
schootgebeuren. Toen kwam Sjoerd
in beetd. Hij had feeling met compu-
ters, zijn kinderen zaten net op school

en hij had er meteen zin in. Het bij-
na antieke schoolcameraatje werd
opzij gelegd (500.000 pixels was
ooit hééI. veel hoor!) en er votg-
de een boost. De schoolsite kreeg
zijn eerste facetift en vete zouden
votgen. Nieuwsberichten werden
in rap tempo ge-uptoad en ats het
had gekund, zouden nieuws en fo-
to's eerder op de site verschenen
zijn, dan dat het nieuwsfeit had
plaats gevonden... Sjoerd de Vries
werd voor het team van De Twine
de webmaster die snetler plaatste
dan zijn eigen schaduw. 0p school
hebben ze dan ook sterk de indruk
dat 's avond zijn eten stond koud
te worden, omdat eerst de site
van de school nog even bijgewerkt
moest worden. 10 jaar zijn voor-
bij, zijn kinderen zitten intussen
al tang op het voortgezet onderwijs
en eerder dit jaar gaf hij aan mis-
schien toch eens te witlen stoppen.

Donderdagavond

nam De ï\uine tijdens
de jaarlijkse ouderavond
dus afscheid van hem.

Daarbij werd ook zijn
vrouw Jolanda in de

bloemetjes gezet en
kreeg hij naast andere
cadeaus een ingelijst
screenshot cadeau van
www.cbsdetwine.n[.
Intussen hebben veel verenigingen
zijn talenten ontdekt en is hij ats
webmaster en fotograaf voor meer-
dere instanties actief.
Afscheid, of toch niet?
Intussen staat er voor de school een
nieuwe webmaster ktaar, maar
Sjoerd was duidelijk.

Mocht het in de toekomst
ooit nodig zijn,
dan staat ie weer ktaar!

GRATIS SPREEKUUR VOOR IMPLANTATEN
ledere eerste donderdag vqÍ de nagnd kunt u's middags geheel

kosteloos en vriibliivend ií onze praktijk terecht voor informatie

over de implantaatbehandelingen binnen onze praktijk.

,' :

Bent u geen patiënt lrij ons?

Dit is geen Ëidbl""r, het spreekuur is voor Íedereen.

ïficrslïla
Tandheelkunde

Wat zijn implantaten?
Tandimplantaten voelen,
functioneren en lijken op

eigen tanden en kiezen.
Zij kunnen het verlies van

eigen tanden en kiezen teniet
doen. lmplantaten maken het
gebit en het kaakbot sterker
en zijn voor het leven. Vaak
kan een loszittende constructie
zoals een kunstgebit worden
vervangen of voorkomen.

Last van uw kunstgebit?
Zit uw kunstgebit los, heeft u regelmatig moeite met praten of kauwen?

Of durft u niet meer te lachen uit angst dat uw kunstgebit er uit valt?
Dan kan een klikgebit voor u de oplossing zijn. Een klikgebit is een kunstgebit
dat op implantaten in uw kaak wordt vastgeklikt. Een klikgebit zit stevig vast,
maar is voor u eenvoudig uitneembaar. Door de stevige constructie kunt u weer
voluit lachen en zorgeloos alle
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Heropening lle Haas Bloemen & Gadeau Artikelen
In 1968 opende de famitie De Haas
aan de Stadstaan hun in een kas
gevestigde btoemenzaak. 0p don-
derdag 21 november vindt de her-
opening plaats van de geheel ver-
nieuwde en uitgebreide zaak van lte
Haas Bloemen & Gadeau Artiketen.

Al45 jaar is De Haas in lJlst gevestigd op
een locatie aan de Stadslaan. De afgelopen
zomer deed zich de gelegenheid voor de
nabij gelegen aula van Uitvaartvereniging
"Laatste Eer"te kopen. Het gezegde luidt:
Het erf van de buurman is maar één keer
te koop, en dus bestootde famitie De Haas
het pand aan te kopen. Vervolgens werden
plannen ontwikkeld om de voormatige
aula te verbouwen tot winkelruimte met
eenverbinding naarde achtergetegenkas.

De volgende fase was de daadwerkelijke
verbouwing. Eerst werd de aula volledig
gestript en daarna kon worden begonnen
met de opbouw van de nieuwe winkel-
ruimte. Ook hetvoorterrein werd compleet
anders ingericht met een aangepaste loop-
route naar de entree in de nieuwe winket.
Nadat de 764m2grote winkel gereed was,
werd de kas onder handen genomen en
opnieuw ingericht. Door deze uitbreiding
wordt het assofiment cadeauartikelen,
bloemen en planten aanzientijk uitge-
breid. Cadeauartikelen vindt de klant zo-
wel in het nieuwe winkelgedeelte als in
de kas, terwijl snijbloemen in de winkel
staan en bloemen en planten in de kas.
Vanwege de (her)inrichting van winket
en kas was De Haas van maandag 1g tot
en met woensdag 20 november gesloten.

Donderdag 21 november opent de geheel
vernieuwde winkelvan De Haas Btoemen &
Cadeau Artikelen de deuren. 0p deze dag,
maar ook op wijdag 22 en zaterdag 23 no-
rrember ontvangt elke klant ter gelegenheid
van de heropening een teuke attentie. Met
deze geheelvernieuwde en vergrote winket
en het sterk vergrote assortiment kunnen
Peter en Janke de Haas de klanten uit lJtst
en uit de regio nog beter van dienst zijn.

Warme Winteravond 13 december 2Ot3
Voor de inwoners van lJtst
en omgeving organiseeÍt
de Ondernemersvereniging
IJlst ïyeer haar traditionelé
Warme Winteravond oD vrii-
dagavond 13 ITEGEMBEIR a.Ë.
op de Overkluizing.

U bent allen van harte welkom om
gezellig samen met elkaar, sfeervol
de donkere dagen voor kerstmis in
te komen luiden. U kunt gratis een
hapje en een (warm)drankje nutti-
gen op de 0verkluizing bij de kraam
van bakkerij De Boer, de Stadsher-
berg en van Chinees Indisch res-
tautant Wenzhou. Van vorige ja-
ren hebben we geleerd dat we bij
stecht weer echter beter naar bin-
nen kunnen gaan! De avond wordt
muzikaal omlijst door Concordia,
het Kompaenenkoor t Skip sÊnder
Roer en het (B)engeltjeskoor (koor
van de Kogge en de ïwine samen)!

Eerst zingt het (B)engettjeskoor vanaf
18:30 uur in de Mauritiuskerk, vanaf
19.00 uur op de Overkluizing, waarna
Concordia het stokje overneemt. Ditjaar
worden de lampjes van de kerstboom om
19:30 uur ontstoken door Herma Rosier.
Dat is niet zonder reden: zij is vanaf het
begin de initiator en aanjager geweest
van deze geweldige avond. Ze heeft de or-
ganisatie nu voor een groot deel overge-
dragen aan het bestuur van de Onderne-
mersvereniging. Daarom is dit een mooi
moment voor Herma om het ticht ,,door 

te
geven". Na afloop van de feesteËjke ont_
steking van de tichtjes op de Overktuizing
gaan we ons lekker binnen opwarmen in
de Stadsherberg onder het genot van een
dran$e met het Kompaenenkoor't Skip
s0nder roer. Voedsetpakkettenactie
PKN IJLST Tegelijk met de Warme tfin-
teravond houdt de PKIrI lJlst net als vorig
jaar een voedselpakkettenactie. Die be-
gint om 18:30 uur in de Mauritiuskerk.
Later wordt deze actie voortgezet op de

Overktuizing en in de Stadsherberg. Dit
jaar staat die in het teken van Syrië.
Deze avond wordt mede mogelijk ge-
maakt door: Bakkerij De Boer, Stads-
herberg het Wapen van lJlst, Chinees
Indisch restaurant Wenzhou, Concordia,
Kompaenenkoor 't Skip sinder Roer,
basisscholen de Kogge en de ïlvine,
Stienstra & van der Wat, Feenstra Recla-
me lJlst, PKI{ IJlst en alle leden van de
Ondernemersvereniging lJlst.
In verband met de veitigheid van de be-
zoekers wordt de Overkluizing om 1g.00
uur voor het verkeer afgezet. Vanaf 1 g.00

uur mag het verkeer in beide richtingen
over de Galamagracht en de Eegracht.

Volkstuinver ' ' -ïrenigÍng W
De vereniging is in 1978 opgericht 4.r4\ De vereniging heeft twee
met als doet het volkstuinieren tuinen: de sÍrdergotÉn aan de len_
ats ontspanning te stimuleren en drachtswei met 45 percelen en de
het bevorderen van kennis bij het Himdylatrin bij de spoorwegover-
kweken van groenten, aardap- gang naar Oosthem met 20 perceren.
peten, fruit en bloemen. Dit jaar De perceelgrootte is t 50 of 100 m2.
vierden we ons 35-jarig bestaan. Metdezehobbykuntudooreengezonde

inspanning uw eigen (h)eerlijke en bio-
logische producten kweken.
Wie zaait zal tenstotte oogsten!
Heef! u belangstelling voor een perceel
tuingrond, neem dan contact O . q.

lffiïï"ï:ïi',;ï3i,. ffiJ
tel 051 5-53 2455 of 06 25482492
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Verbouw Onderhoud
Metselwerk

Renovatie

Gatamagracht 73, Bó51 I) lJtst
ïet" 06-10307939 / Fax 0515-B52881

sybrenvanderzee@hotmai [. com

Auto,edrij{
J. Osing*

Altijd vertrouwd
dichtbij

Autowascentrum
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zaterrlag: 0.900 - 17.00 uur

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft
Rogmolewei 9
8651 EP lJlst
0515-532386

. Cv-ketels

. Airco

. Ventilatie

. Elektra

. Dak- en zínkwerk

. Seruíce & onderhoud

. Zonnepanelen

. Zonneboilers

. waímtepompen

. Hout / peletkachels

GIBR. BM

6 u*,* g Roodhemsterweg 20 . Ulst
(0515) 41 53 07. www.gebr-sjkmà.nl

l'@;
foar lnap skilderïysrk glsans io nei Yms

YME STRA
DERS

Jcorsma
€rondveJxzt
Roodhemstemeg 9
8651 CV TJLST
tel:0515-442487
fax 0515-44{454
email info@iáaÍsnà-grondverzet nl
:nternet: www laarsma-grondverzet nl

Uit voorrqod leverbqor: . eond . grond . menggronuloot
LoveÍing gÍind, bssholingmotsriool, domwondhoui enz. enz.
InÍonnaer vÍijblijvsnd noor on:s schsÍps priizen

. grondw€rk . tronspo* . kroonvarhw. . zond- ên gÍondhondsl
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Benieuwd wat de juridische consequenties zijn van
vefandêringen in uw persoonlijke situatie? Lcfrtscheiding,

verhuizen, pensioen, schenken of teslament.
Kom langs (tussen 14:00 en 17:00 uur) en krijg helder

en eerlijk advies van uw notaris mr. Femmy Smink.

5eh íldersbedrijf
I{etitze Osirtgu

. Binncn' en buitcn schildcr*erk Pikesyt 8

. sous- an bchangwcrk 8617 !H 'tbb'qn

' Enkele- en dubbcle beglozing

r Spdckpuiten
I Kleinscholig linmerwerk

0s1 Í- t33a48
b.9.9-r Ond€rhoud con us boct 0515-53aaó9

stwdlfra MIffifrksnt

Gitaar, bas en zangles zonder

notenschrift

Alle apparatuur. gitaren en

bassen aanwezig

De Tsjatk l7.lJI$
Bel: 06-249461 951 0515-532772

Ook voor opname,

te|sten, muziek.

begeleidings cd's

wettersnijer. r"xX

>t-'\=
rwoín" J)) )
Hair_Car_e_) (
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong
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"Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui Hoort"
In "It Dryltser
Kypmantsje" van
oktober heb ik
uitvoerig stilge-
staan bij het ju-
bileumconcours
van2lseptember.
Maar ik heb mijn stem meerdere ke-
ren laten horen en daarvan zal ik u
nu op de hoogte brengen. Tijdens de
aankondiging van het'2015 festivat'
op 6 september trof ik een man wetke
uit Grand Rapids Michigan (Amerika)
kwam. Het was Yme van Dijk, op zich
niet zo bijzonder maar wel dat hij zeer
geïnteresseerd was in het omroepen.
Ik kon hem vertelten dat in Holland
Michigan ook een omroeper (John Kar-
sten) actief is. Deze town crier is een
geëmigreerde Nederlander en komt
nog regelmatig hierheen en doet dan
ook aan de concoursen mee. 73, L4
en 15 september heb ik op uitnodi-
ging van het openluchtmuseum in
Arnhem, samen met Wim de Smit (de
omroeper van Nisse) en André Pau-
wels (belleman van Dadizete Betgië)

de activiteiten tijdens de Landlevenda-
gen mogen aankondigen. 27 september
tijdens de fakkelavond heeft u de zgn.
'vrije roep', wetke ik tijdens de concour-
sen roep als promotie van lJlst, kunnen
horen. Een dag later naar Zandvoort
voor het concours aldaar met 11 omroe-
pers. Een 7e plaats in de ranglijst was
het resultaat. 12 oktober naar Hattem
voor het concours in het kader van het
'chocotadefestival'. Hier waren we met
t0 omroepers. Minder concurrentie zal
ik maar zeggen en daar een 6e plaats.
0p zondag 13 oktober zijn we met 4
omroepers naar De Rijp (NH, vlak bij
Alkmaar) gegaan. De omroeper van De

Rijp, Jan Prins, werd er tijdens de za-
kenbeurs gehuldigd als ereburger. Een
hele emotionete verrassing voor hem.
Het was tevens de aftrap naar de viering
van Koningsdag in april 2014, omdat
de koning en koningin dan een bezoek
aan o.a. De Rijp brengen. 23 oktober
bij Studio SÉdwest voor radio-opname
i.v.m. het concours in Sneek, want dat
was op zaterdag 26 oktober. Ook hier
waren weer 11 omroepers aanwezig.

Dit concours was alweer het laatste van
ditjaar en daar werden dan ook de Ne-
derlands kampioen (NK) en de l(ampioen
der Lage Landen (tt) bekendgemaakt.
Zelf werd ik samen met 3 andere om-
roepers 4e in de daguitstag. Jan Sjoerd
won ook deze dag de hoofdprijs, net als
in Zandvoort en Hattem. Nederlands
kampioen en de Kampioen der lage Lan-
den werd Piet Schuijn uit Hattem. In de
stand van hetNKwerd Jan Sjoerd 4e en
ikzeU 3e. Voor de uitslag van de LL was
dit een 5e ptaats voor Jan Sjoerd en voor
mij de 4e plaats, dat komt omdat in deze
ranglijst ook de bellemannen uit Bel-
gië meetellen. Hier moesten we Gerard
Vercauteren uit Temse voor laten gaan.
In het Friesch Dagblad van maandag
28 oktober (de dag dat het zo stormde)
stond een prachtig stukje lJlst-promotie
m.b.t. het genoemde concours in Sneek.
Het ging vergezeld van een foto van mij,
welke genomen is tijdens de zgn. voor-
roep. De voorroep is om dejury een idee
te geven hoe er omgeroepen kan worden.
Zegt het voo rt, zegthet voort.
Uw Stadsomroeper

Harmen de Vries

Eegracht 24, 0575-532057

vereniging Fryske boerepreammen "Aanbrengrace 2ot3'
NIJESYI. Zaterdag 19 oktoberjl. was hier
de start van de eerste strontaanbreng-
race in het kader van de 40ste strontrace
in Workum. Na de start ging men via
0osthem, Abbega en Wotsum, Bolsward
naar Workum. 10 Preammen hadden in-
geschreven. Het was de eerste keer dat er
een aanbrengrace voor Fryske boeresyl-
preamen werd gehouden. Zaterdagmor-
gen lagen alle preammen afgemeerd aan
de loswal te Nijesyl. De bemanningsteden
gingen met alle mogelijke attibuten aan
boord, zoals roeispanen, bomen, jaagtij-
nen en zelfs sneeuwschuivers etc. Veet
preammen had men thuis al aangepast
om een zo goed mogelijk resultaat te be-
halen. Extra tuigage mocht niet worden
gevoerd. Na het welkom door de voor-
zitter Sjoerd Joustra van de Vereniging
Fryske boerepreammen werd er gestart
vanaf de wal. Een zekere burgemeester
was vergeten dat hij het roer had vastge-
zet met ats gevolg dat het rietzeilen werd
tussen het remmingswerk. Zelfs met
twee preammen tegelijk werd de brug in
Nijesyt gepasseerd met de nodige put-
sen aLs remmers. Men verhok al zeitend,

bomend en roeiend. Het werd een gezel-
lig spektakel. Onderweg waren er nog
de nodige hobbels: een geopende brug
ging plotseling dicht doordat iemand op
de wal op de knop drukÍe. Een ambutan-
cemotor lcruam aanrijden met zwaaitich-
ten, zodat deze brug direct dicht moest.
Alles werd perfect opgelost. In Bolsward
was de eerste finish. Na de berenburg en
snert en het aan boord brengen van de
stront werd in Bolsward vanaf de Stoom-
bootkade om 13.00 uur weer gestart.
Deze start werd verricht door Reid, de

man van de strontrace met de woorden
"oprotten mannen". De wind was enigs-
zins gedraaid naar het zuiden, waardoor
zeilen eigenUjk niet meer mogetijk was.
ïoen moest er geroeid, gepeddeld, ge-
jaagd worden. Het werd een slopende
race. 7 Zeilpramen hebben de tocht vol-
gens de regels volbracht. I\rvee hadden
de motor gebruikt, een werd gesleept,

zodat deze drie werden uitgestoten. Aan
boord van het schip van Jappie Bandsta
de "Frisius van Adel" werden de prijzen
uitgereikt. Elke schipper ontving een ju-
biteumpenning en een knuffelvan Reid.

De voorzitter had een grote "gouden
strontgrype" ontwaard bij de kringtoop
en stelde deze beschikbaar voor de eerst
aankomende van de race van NijesyL
naar Bolsward. Deze was voor de ptoeg
uit Earnewàld met de "Jolanda" met een
mimimaal verschil met de pream van Ane
de Jong uit Uitwettingerga met de "Ger-
rit-Ultsjes". De prachtige eerste prijs, de
zilveren strontschep, werd gewonnen
door Peter Toering uit Earnewáld met
de pream "Jolanda". Reid zei: "Ik wil al
jaren een aanbrengrace, want de stront
die naar Warmond wordt gebracht met
skÊtsjes wordt aangeleverd uit het bin-
nenland van Friesland". Hij vond het ge-
weldig dat dit nu in het kadervan de 40-
jarige strontace is gerealiseerd door de
Vereniging van Fryske boerepreammen.
Het was een zware race. Kilometers ja-
gen en roeien enz. Gelukkig zat het weer
mee. Het was droog en er was voldoende
wind. De voorzitter bedankte een ieder
voor deze machtige dag. 0fditvoor her-
hating vatbaar is wordt a.s. winter in de
vergadering besproken.
L. van der Zee
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Ih mijn sqlon gebruik ik de huidverzorgingsproducten
en de rcke-uo vqn Orif lome

Ook geef ik grdtis workshops von Oriflorne bij gqsfvrouwen ihuis

Wilt u een ofsprook mqken voor een behondeling of een workshopz
Diï kon telefonisch of oer moil.

ïel. 0515-532907 / 06-16113027
i nf o@schoonheidssolonyii no.nl
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door een 'ocopedst laten behondeler Bel of -a I uolleo,g ged:oo

:lreerd logopedlste Jr.:lia Krullas vocr een vrijblijvend intale3cprel.

F:handelingeo yo.r,r x llntoclran rijn rnogeliik.
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ANNA
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PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

0rafische lzormgeving, Ituisstijl fttwikkding, fleetmarking, luto relerteÍitl9,
6evel Selettering, Selettering /?eclameborden
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woninginbrekers slaan juist nu hun slag! Geef ze geen kans!
Het is weer woeg donker. Dat weten
helaas ook woninginbrekers. Die slaan
juistin de donkere dagen hun stag. Hoe
voorkomt u dat u stachtoffer wordt?

Bij Manon van Wel (32) werd vijf jaar
geleden ingebroken. Ze was niet eens
thuis toen de inbreker zijn slag stoeg.
En de crimineel had "slechts" een
laptop meegenomen, zegt ze. ïoch
heeft ze drie jaar lang heel slecht ge-
stapen. 'Het is het idee dat iemand
bij je thuis is geweest.' Hoewel ze
na de inbraak meteen goede sloten
op de deur heeft laten zetten en alle
preventietips ter harte heeft geno-
men, voelt Manon zich nog steeds
niet attijd veilig in haar eigen huis.
Preventie
De politie weet hoe ingrijpend een
woninginbraak is. De gevatten zijn
soms schrijnend. Inbrekers zijn voor-
al van oktober tot maart e:rka actief.

De wijkagent en haar collega's zitten
er bovenop. We moeten een vuist ma-
ken. Samen met bewoners en onderne-
mers. Daar waar de potitie kan, pakken
wij daders op en gaan ze de cel in. Nog
belangrijker is dat je zo veet mogetijk
voorkomt dat je slachtoffer wordt. De

meeste inbraken gebeuren nog steeds
bij mensen die hun deuren en ramen
niet goed afsluiten, die laptops en an-
dere waardevolle goederen in het zicht
hebben staan, die geen stevig slot op
de deur hebben of die duidelijk zicht-
baar op vakantie zijn. Met de rolluiken
naar beneden, een stapel post in de
gang en de gordijnen dicht. Ook ho-
ren wij vaak pas achteraf dat mensen
verdachte situaties hebben gezieR."
Bet 112

Tot slot heeft de wijkagent nog een
betangrijk punt. "Hoort of ziet u iets
ongewoons? Een weemde auto in de
straat? Een persoon op de uitkijk?

Een raam dat aan diggelen vatt?
Aarzet niet en bel direct 112. We

kunnen beter een keer te veel ko-
men dan één keer te weinig!"
Preventietips inbraak:
. Zorgvoor goed hang- en stuitwerk
. Sluit deuren en ramen af, ook als u
even naar boven loopt
. Installeer buitenverlichting met
bewegingsmelder
. Loop in hetdonkereens om uwhuis en
kijk door de "brit van een inbreker" naar
uw woning. Waar zou u als inbreker "toe-
staan" bij uw eigen woning.
. Heeft u een hond, loop dan eens een
andere ronde door de wijk en houdt uw
oren en ogen open.
. Ziet uweemde personen en/of
voertuigen, noteer
signalementen en ken-
tekens en meldt dit direct.
Meer tips en informatie?
Kijk op www. politie. nl.

Geen spieren, geen leven: Prinses Beatrix spierfonds
In de week van 8 - 14 september 2073
is de collecte gehouden voor het Prin-
ses Beatrix Spierfonds. In lJlst gin-
gen (ondanks de regen en de wind)
ruim 35 coltectanten op pad en haal-
den het mooie bedrag van € t.393,64
op (vorig jaar € L.352,97)t Het prin-
ses Beatrix Spierfonds zet zich in
voor mensen met een spierziekte in
Nederland. In ons land lijden ruim
200.000 mensen aan een spierziek-
te. En daar zijn er 600 verschillende

soorten van. Ëen ziekte die spieren aan-
tast, tast het hele lichaam en daarmee
het hele leven van een persoon aan en
van de mensen om die persoon heen.
Daarom is het doel van het prinses

Beatrix Spierfonds om alle spierziek-
ten de wereld uit te krijgen. Het fonds
financiert wetenschappelijk onderzoek
naar genezing en naar verbetering
van h,valiteit van leven van patiënten.
En met succes, want voor steeds meer
spierziekten liggen therapieën in het

verschiet. Het Prinses
Beatrix Spierfonds wit
iedereen die heeft
gegeven aan de col-
lectant hartetijk be-
danken voor hun gift en atle coltectan-
ten enorm bedanken voor hun inzet.
Namens het Prinses Beatrix Spier-
fonds,
Mew. H. Poetstra-Wiersma &
mevr. T. de Jong-Haitjema

KRACNïIG ïEGEN
SPI ERZI EKÏ:N

Laat de MS cottectant niet in
de kou staan
Als één nalaatste in een rij vanlandelijke
cotlecterende goede doelen, komt de cot-
tectant van het Nationaal MS Fonds vanaf
18 november aan de deur. "HetNationaat
MS Fonds is bijna de hekkensluiter in de
tandelijke collectes", zegt Pamela Zaat,
landetijk coórdinator van het fonds.
"Vtlilt u onze cotectanten niet in de kou
laten staan?", venrolgt ze."Zíjlopen niet
voor zichzelf maar zetten zich, in dit
donkere en koude weer, in voor men-
sen met Multipte Sclerose, in de votks-
mond MS. Iemand die wordt geconfron-
teerd met de diagnose Muttipte Sclerose,

&s.
krijgt daarbij direct een overdosis on-
zekerheid cadeau. De enige zekerheid
die je hebt, is de wetenschap dat het een
chronische ziekte is waarvoor (nog) geen
genezing mogelijk isi aldus Pamela. Het
Nationaal MS Fonds financiert onderzoek
naar MS en ontwikkelt behandelprogram-
ma's die mensen leren om te gaan met
hun ziekte. Attijd vanuit een positieve
insteek door uit te gaan van de mogelijk-
heden die je ats mens met MS hebt. Wat
kunt u doen om het de MS Collectant mak-
keUjkte maken? Leg alvastwat kleingetd
in de gang en doe vooral de deur open.

De cotlectant hoeft dan niet te lang te
wachten en kan, na uw donatie, meteen
doorgaan en aanbellen bij de volgende
voordeur. Het getd dat wordt opgehaald
tijdens de coltecteweek zal besteed wor-
den aan onderzoek enerzijds en bege-
leiding en taining anderzijds. 0p deze
wijze kunnen wij samen met onderzoe-
kers en behandetaars mensen met MS nu
én morgen helpen. 0nze 13.000 cotlec-
tanten kunnen onmogeUjk.bij alle voor-
deuren aanbelten. Heeft uw deurbel niet
gerinkeld, een donatie is welkom op giro
5057 of stuur een sms naar 4333 met de
woorden STOP MS en doneer eenmalig 2

euro. Kijkvoor meer informatie op www.
nationaalmsfonds.nl
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Wist u dat ???
Illst het grootste veilinghuis van Noord Nederland heeft?
Er heel veel mensen wekelijks naar "Tussen Kunst en Kitsch" kijken?
Of naar "Auctions kings" en "Cash op zolder", etc.?
Er in het weekend van de kijkdagen gemiddeld 3.000 mensen vanuit
het hele land naar lJlst komen, om te kijken wat er deze keer onder de hamer komt?
U óók van harte welkom bent om eens vrijblijvend de kijkdagen te bezoeken?
De kijkdagen: Open op 6 december van 10.00 uur tot 21.00 uur en

op 7 en 8 december van 10.00 tot 17.00 uur
De veilingdagen zijn op 9 t/m 17 december 2013, aanvang veiling 19.15 uur
Vind u het leuk of is er een interessant item bij, dan kunt u ook één van de veilingavonden
vrij blijvend bezoeken.

Wie éénmaal komt, kom

-,Atdi';,TTVSIAN
lveil inghuis

t andermaal!!

&ffituxmffi

Nieuw in ons assortiment:
Volare kindefietsen voor zeer scherpe prijzen.

Meisjes en jongensfietsen voor de kleinsten
vanaf 2iaar tot en met 10 jaar.

Voor meer informatie ga naar www. niienhuis-tweewielers. nl

of kom naar onze winkel!

rut.r&,\tx&rrs
ïl,vsË'llvrgr-rns

,.,&sr &515-53ï6S4



en maak kans
en waaronder
350,00*

Telefoon:

E-mail:
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Bar't Kypmantsje
Popmawal 3

8651 EA lJlst

0515 531388

www baritkypmantsje. nl
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TELEFOON (0515)531253
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tel. 05Í5 " 531 436 www.garagekroes.nl

Café - Qestaurant - Logemenlen
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vv\v.v/apenvanijlol.nl

NIJENHU'S
TWEEWIELERS
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