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Heropening De Haas Bloemen & Gadeau Artiketen
0p 21 november opende de familie De Haas de geheel vernieuwde winkel voor Bloemen & Cadeau Artikelen. Het gebouw van de
voormalige aula is prachtig verbouwd tot winkelruimte,
waarbij de houten dakconstructie in het zicht is geko-
men. De winkel oogt licht en ruim. Ook de kas heeft een
metamorfose ondergaan en biedt nu eveneens een ruime-
re aanblik met een gezellige zithoek. Dankzij de uitbrei-
ding van het vloeropperulak is het assortiment aan bloe-
men, planten en cadeauartÍkelen aanzienlijk verbreed en

biedt de Haas Bloemen & Cadeau Artikelen voor elk wat wils.
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0rg0nisotie: g.v de SfonÍries i.s.m. SSS Heeg

d.*u' .- . BinnenkoÍl meer inÍoÍmotie lll-#-i9"'



..11iÍà(F-È

r]ílf:

&
K { ffi

i'r;'::

=ct
.=+>-so-6
-rJ'ó
s

--É
v?

==
=

In mijn solon gebruik ik de huidverzorgingsproducten
en de moke-uo von Orif lome

Ook geeÍ ik grotis workshops von Oriflome bij gosïvrouwen thuis

Wilt u een ofsprook mqken voor een behondeling of een workshop?
Dii kon ïElefonisch of per moil.

ïel. 0515-532907 / O6-L6tl3O27
i nf o@schoonheidssqlonyïi no.nl

Yïino Schot
Croleskworïier 88
8ó51 Hê IJL5T
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de Spraak boom

Logcpedt? Nu ook in lJlst! Ll [unt zich nu zcnder venruijsbrie[

door een Lpp:Cist laten behandelen. Bel oI moil volledis seCiplc-

meerd lo3opelilte Julio Krulias voor een vrijblijvend intakegesprel

Behandclingcn voor en na kantooruren ziin mogeliik.
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DRUK- & PRINTWERK

Ook inkoóp, atstellêí ên rêparalê vin snaarinstrumênrên
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ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

Café - Restaurant - Logementen

STADSHERBERG'Het Wapen van llst'
GdamSracht I "4
8ó51 EB Uht
Tel:0515-531-1t5

Fur 0515-533192

isÍo@wipeNanijlst.nl

Het gtzelligste u lekkersterestatrafit esu de sta.l!



21 dec. après-skifeestvoor de jeugd vanaf 12 jaar, 't Honk, 20.30 uur

24 dec. Kinderkerstfeest, Mauritiuskerk, 19.00 uur

24 dec. Kerstnachtdienst, Mauritiuskerk, 22.00 uur

01jan. Nijiersd0k by de iisbaan ,74.00 oere (at der gjin iis leit)

04 jan. Nieuwjaarsreceptierroor de inwoners van lJlst't Honk, 16:fi) uur

05 jan. Repetitie musical Mozes, de Eehof,19.30 uur

08jan. KinderBijbelCtub, deEehoí 14.00 en 15.00 uur

09 jan. Repetitie musical Mozes, de Eehof,19.30 uur

09 jan. Vrouwenkoor 't Roer om, Het Wapen van lJlst, 19.45 uur

10 jan. Klaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur

19 jan. 'De man van fisbe', Mauritiuskerk, 19.30 uur

19 jan. Repetitie musical Mozes, de Eehoí19.30 uur

2 1 jan . Vrouwen yan Nu, jaarrrergadering en aansluitend uitleg over het

kostuum dattilderu'pronkjeriden'wordt gedragen door Gri Smink

22 jan. KinderBijbelClub, de Eehol 14.00 en 15.00 uur

23 jan. Repetitie musical Mozes, de EehoÍ,19.30 uur

23 jan. Vrouwenkoor t Roer om, Het Wapen van lJlst, 19.45 uur

31jan. Klaverjassen bar t Klrymantsje, 20.00 uur

02 febr. Repetitie musical Mozes, de Eehof,19.30 uur

06 febr. Repetitie musical Mozes, de Eehof,19.30 uur

16 febr. Repetitie musical Mozes, de Eehof,19.30 uur

20 febr. Repetitie musical Mozes, de ËehoÍ,19.30 uur

Opbrengst cotlecte ï J
Muttiple Sclerose
De ontangs in lJlst, 0ostlem en

Nijezijt gehouden coltecte voor het

MS-fonds heeft in totaal € 833,00

opgebracht. Met het getd dat de

collectanten hebben op gehaald

btijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek
naar MS en een betere kwatiteit van leven. Dat doet zij echter
niet atteen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen,
donateurs en vrijwiltigers. We bedanken atle gevers en collec-

tanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn ge-

gaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist,

dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Witt u ons bij de cottecte van volgend jaar ondersteunen als cot-

lectant? Neem contact op met Pameta Zaat, tel. 010-5919839

of via www. nationaalmsfonds.nt.

Ontzettend
'' r ) ::1 i' ::

":''z :''

voor uw financiêle steun en bijdragel
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Gezocht Penningmeester
Voor het SOD-gebouw (Stichting samen onder dak) zoe-

ken we een penningmeester. Het gebouw wordt gebruikt
door Jeugd- en Jongerenwerk, Fierljeppen, VW en Empa-

tec. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de exploi-
tatie. Waarschijnlijk zal er in 2014 verbou{nieuwbouw
plaatsvinden. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen

met de huidige penningmeester: Folkert de Haan, e-mail:
dehaanf@live.nl of bij de andere bestuursleden: Johan-
nes Hobma, Tel. 532500, Au$e Steenbeek 531851, Mattie
Wiersma 532220 of LammertPostma 532320.

Voor het komende hatfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryttser Kypmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
Januari
Februari

13 januari
10 februari

23 januari
20 februari
20 maart
24 apriL
22meí
26juni

Maart 10 maart
April 14 april
Mei 12 mei
Juni 16juni

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 O6-70264969.
Ook maandagmorgen zíjn zij van 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@stipepunt.nl.

Stitte zoeken in de Mauritiuskerk
Iedere woensdagavond. Binnenlopen en kaarsje aansteken
kan op ieder momenttussen 19.30 - 20.30 uur.

HetVrouwenkoor't Roer om repeteert éénmaal per veertien
dagen op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Het
Wapen van IJlst. 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 @ ontine.nl, tel.05 1 5 5 3 2060.

4o1ds7ffiacht
Friesland \f

Uw huisarts bl,y spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbij zij n de h u i sa rt-

senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL27 LLz

Geen
P1gLITIE spoed

-Fryrlan wel
. t,rtrrtt tlÈf,k pOtitie

Telefoon: 0900-8844

Ëen uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

Opmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
13 Januarl 2014 a.s. bij:
Galamagracht 12

E-maiL info@hekmanijlst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 23 januari 2014.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
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toestemming van de dtgever,
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wizigen, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

verutwoordeliikheid vm de redactie

Buurtagent in

twitteraccount:
www.twitter.com/
chantal_manten
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1O oliebollen
voor € 8,oo

vanaf vriJdag
27 december

Schíldersbedrijf

& Binnen- en buiten schilderwerk Pikesyl 8

& Sous- en behangwerk 8ó17 LH Ábbego

& Enkefe- en dubbele beglazing

& Spockspuiten

& Kleinschalig timmerwerk

& Onderhoud qon uw booï o515-53eu69

I{crÍtze Osing&
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. Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies;

. OpbaÍing thuis met koeling mogelijk;

. Dienstverlening zonder winstbe.iag met voor leden bovendien
financiële tegemoetkoming;

. Bode, de heeÍ lvl. Heslinga, dag en nacht bereikbaar
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 oÍ 0515 -43 18 75.

Voor verdere informatie verui.izen wij u graag door naar onze website:
of u kunt contact oDnemen met een van

onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de BoeÍ,
Mientlán 1 te lJlst, tel.nr. 0515 - 53 17 37.

Rtkke Rosier
De À1iir"{ J7, 865 | L"t, lJltl
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Leertingen De Kogge fietsveitig de winter door
In juli ontving 0BS De Kogge met gepaste

aandacht het verkeersveiligheidlabel van
Veilig Verkeer Nedertand. Vorige week

stond in het kader van het labelbehoud
de tweede activiteit op het programma:

fietscontole voor de hete school waar-
bij twee sterke mannen van de heilige
Hermandad aan de getukkige biciclis-
ten de sticker "deze fiets is 0K" mochten
uiteiken. De organisatie berustte bij de

verkeerscommissie van De Kogge die een
parcours op het schootptein had uitgezet.
0p twee controleposten werden de f ietsen

op diversepunten gecheckten aan hetein-
de stonden twee agenten die uiteindeUjk
kinderen de fetbegeerde sticker mochten
uitreiken. De groepen 7t/m5 trapten's
morgens af en werden's middags opge-

volgd door hun oudere teeftijdsgenoten
uit de klassen 6,7 en 8. Grootste attractie
vormde de centraal geparkeerde politie-
bus waarin deleertngen mochten ptaats-

nemen en die uiteindelijk met loeiende
sirenes de locatie aan De Dassenboarch

verliet. Hoewel iedereen de 0K-sticker
kreeg uitgereikt, ontvingen ook enkele

Ko gge-kinderen op hun controlekaartnog
een aantal verbeterpunten. Verder werd
er een paar athibuten ats een vtag voor op

de fiets, een ballon en een sleutelhanger
van Seef aan de kinderen meegegeven.

"Morgen
mannen."

"Morgen
Pgkg".

"Bijna al weer een jaar om." "Ja jon-
gens, de tijd gaat snel en de laatste tijd
is er ook veel gebeurd. De uitvoering van
het Kompaenenkoor, dan naar de voor-
bereidseten voor Sinterklaas en direct
daarna beginnen de lichtjes en de eta-

lages weervoor de kerst. De eerste knal-
len voor oud en nieuw. De jeugd is nu
al bezig. Nou we het toch over de jeugd

hebben, in de krant komen ze er niet
zo goed vanaf. Veet te snel rijden met

hun auto's door de bebouwde kom en de

hoge bruggen zijn een prachtige spring-
schans." "Ja Peke, maar de gemeente

heeft zelf die brug veel te hoog gebouwd.

Voor de ouderen onder ons is het een ob-

stakel." ïa, maar dat geeft die jongens

nog geen wijbrief. Maar om nou foto's
te maken door burgers van de jongens,

zoals de politie wil, dat gaat te ver. We

kunnen beter foto's maken van de hon-
denbezitters, die hun hond overat maar
laten schijten zonder het op te ruimen.
Laatst liepen mijn wouw en iki gaat

Peke verder, "richting Poiesz over de

brug links op hetvoetpad. In datvoetpad

is een oprit naar de parkeerplaatsen van
het flatgebouwvoor de brug. 0m naar de
supermarktte gaan maken de fietsers
gebruik van die oprit om zo een stukje
af te snijden. We liepen daar dus op dat
voetpad en we hoorden achter ons een

fietsbet. Niet een keer, maar wet vier
keer.l4le liepen rustig door. 'Zijn jullie
doof', schreeuwde iemand achter ons.'
'ltllat nou?"Jullie moeten aan de kant
gaan.'Ze ging tekeer. Ik zal niet herha-
len wat er allemaal is gezegd, maar daar

moeten de burgers foto's van maken.
Deze zijn niets beter dan die jongens.

Hoi mannen." "Hoi Peke."

Leuke teken- en schildercursus vooÍ ouderen in en rond lJlst in Nij Ylostins
Beste senioren uit lJlst en orngeving,
Nieuws uit Nij Ytostins ! In het nieuwe jaar
starter eenleuke teken- en schitdercursus
voor ouderen in en rond lJtst. Deze cursus
zal ptaatsvinden in de grote zaatvan ont-
moetingscentrum Nij Ytostins. De eerste

cursus tekenen en schilderen begint op

2l januari 2074 op de dinsdagavond van
19.00 tot 27.30. Het is wekelijks en is in-
clusief koffie/ thee. Deze cursus start in
januari en zal bestaan uit 6 lessen waarin

u aan de slag gaat aan de hand van op-

drachten of wij werken. We werken met
verschillende materialen en technie-
ken. De groep zal bestaan uit maximaal
8 personen, dus geef u snel op, want vol
is vol. U bent van harte welkom en opge-
ven kan via de mail brendadelea@home.
nl of u kunt uw interesse kenbaar maken
bij Klaske van de activiteiten NÍj Ytostins
via mail: khoeksmavetlinga@home.n1.
Voor wagen over kosten van deze cursus

kunt u bellen naar 0515 531641 en

0650503851 Verder zal er een informatie-
avond georganiseerd worden in het nieu-
we jaar, het is n.l. de bedoeting om van
Nij Yl.ostins een ontmoetingscentrum te
maken, waarin meer verteld gaat worden
over het aanbod welke we witen aanbie-
den in Nij Ytostins! U hoort nog van ons.

Brenda Detea

Klaske Hoeksma-Vetlinga,
Namens Zorggroep Tellens, Nij Ytostins

Rabo ledensponsorings stem op Museum
Nooitgedagt lJtst! ::

Icdenrnn de Rabobank Sneek/

Zuidwest Friesland hebben de

mogelijkheid om € 5,00 uit het spon-

sorbudget van de bank weg te geven aan

de vereniging of stichting die jij als lid
van de bank een warm hart toedraagt,
de Rabo Ledensponsoring. Het Museum

Nooitgedagt lJtst heeft zich aangemeld
voor deze actie en roept de leden van de

Rabobank op om in de maand december

ereenbedragrran € 5,00 indekasvanhetMu-
seum Nooitgedagt, een bedrag dat zeerwel-

kom is voor de continuteit van het Museum.

Je hebt de hele maand december de gelegen-

heid jouw stem uit te brengen, maar wacht

niettot morgen. Breng vandaag nogje stem

uitop Museum NooitgedagtlJlsten steun ons

museum met een sponsorbedrag van € 5,00!

ng3 stem op Museum ,tr Kq
jouwstem uitte brengen, uiteraard s

$.t opMuseumttooitgedlgtlJlst!voor 
kbobank q'

1 elke uitgebrachte stem op ons Museum vtoeit
áyÀ^nh^À-.^,--€ E ívrinrtaL..,,.-L^+M,, W



6 Friese titets voor g.v. de Stànfries lJlst bij de groepsspringwedstrijden
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Zij eindigden op minitramp valmat en
plankoline twee maal op de 7e ptaats.

Een zelfde detegatie op C niveau verte-
genwoordigde op 7 december in Leeu-

warden de vereniging. Hier werd het een

waar prijzenfestivat. De zeerjonge groep
jeugd, Dagmar Nederhoed, Tessa Jorrits-
ma, JuditJt Haanstra, Menke Nagelhout,
Manon Koehoorn en Yasmine Breemer,
presteerde op het onderdeel tumbling
buitengewoon goed en behaatde brons,
minitramp valmat teverde een 5e ptaats

op en minitramp pegasus een 6e plaats.
De turners junioren, Yvar Nederhoed,
Sietse Postma, Hessel Haanstra, Daniel
en Floris Jolink, Klaas Jan Oosterbaan,
Ttrys Jan Bootsma, Jarno Speelman en
IYistan Kruijshaar, behaatden op de

onderdelen minitramp vatmat en mini-
tramp pegasus de Friese titel. Een top-
prestatie werd geleverd door de turnsters
junioren, Djoeke Beerda, Marije Reits-

ma, Anna Hoekstra, Lisa Adema, Estïer
Dijksta, Antsje Draijer en Maureen Poi-

esz. 0p alle 3 onderdeten waar ze op uit-
kr,vamen mochten ze ptaats nemen op het
podium. Met ruime voorsprong ats Fries

kampioen op nummer l voor minitramp
valmat en minitramp pegasus en met een
minimaal verschit van 0.05 p. op num-
mer 2 bij het onderdeeltumbling.

.&

Bij het groepsspringen op C en D niveau
om de Friese titels hebben de groepen

van de lJlster gymnastiekvereniging

uitstekend gepresteerd door 6 titels te
behalen. 0p 23 november werd in Dam-

woude om het Fries kampioenschap op

D niveau gestreden en op 7 december

werden de wedstrijden op C niveau in
Leeuwarden georganiseerd. De turners
junioren D, Niets v.d. Meulen, Jorrit van
der Kooi, Axel Zwanenburg, Christiaan
Pietersma, Hylke de Jong, Jesse Sta-

sta, Mathijs Raadsvetd en Arjen Hof-
stra, behaalden op beide onderdelen,

minitramp vatmat en minitramp paard,

het Fries kampioenschap. De turnsters
junioren D, Evavan 0ostrum, futna Berg-

stra, Tialda Sikma, Chantal Koehoorn,
Carlijn Lammers, Eva Westhoff, Etma

Nagelhout, teverden een goede presta-

tie. Met een 5e plaats op lange mat en

een 8e plaats op plank kast bteven zij
in een sterk deelnemersveld slechts een
paar tienden verwijderd van het ere-
schavot. Hetzelfde geldt voor de turn-
sters jeugd D, Lisse van der Knaap, Linde
Bulthuis, Jikkie Wagenaar, Eowyn Saf-

frie, Hannah Westhoff en tuiouk Bok.

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
lnl. Fokke Rosier,
De Kting 27,8657 Cl lJlst,
0575 -532234 / 06-50657 648

Mastfoto
Zaterdag 23 november bracht
de Johanna Jacoba Sinter-
klaas weer naar lJlst. Bijna
een uur van te voren zochten
de eerste kinderen met hun
ouders vol verwachting een
goed ple$e aan de boorden
van het haventje. De organi-
satie had weer een leuk pro-
gramma georganiseerd €il,
mede door het schitterende
weer en de Pepernotenband,
zat de stemming er al gauw

in. 0nder grote belangstelling
maakten Sint en zijn Pieten
hun entree en Sinterklaas nam
uitgebreid de tijd om de ktein-
tjes te begroeten. In een votle
zaal van de Stadsherberg ge-

noten de kinderenvan groep 1

t/m 4 van de lJlster basisscho-

len van IJtst en Oosthem van
een gezetlig Sinterklaasfeest.

o --.lsUpERDA.HARDY-
odviesbureou 

-

Eegracht 12 . 8651 EG Ulst
T 0515 429 777 . Í 0515 429778

www.sijperda-hardy.nl
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De btik op lJtster ondernemingen
De komende maanden kunt u in het Kypmantsje steeds een aantal interviews lezen met ondernemers uit lJtst die lid zijn
van 0ndernemersvereniging IJLst. Ongemerkt is er veel kwatiteit en vakmanschap aanwezig in onze bedrijvige stad en daar
vertellen de ondernemers graag meeï over.

Deze maand intenriews met:
. Reinigings- & Impregneerbedrijf BastiaannetV.0.f. . Jan Feenstra Advies & Bemiddeling

Meer informatie over 0ndernemersvereniging lJlst krurt u vinden op www.ijtst.nu.

Reinigings- & Impregneerbedrijf Bastiaannet V.O.F.,
gevestigd aan de Roodhemsterïveg 16c in lJtst íwrryw.bastiaannet.net)

ft Relnigings- en impregneerbedrliÍ*(ft>-". BASTIAANNET
ll lt

& 
lJlst rel. 0515-532048

Een interview met Elisabeth Bastiaannet

1 . Hoe lang zijn jullie aI in IJIst gevestigd?

Ons bedrijf is al 23 jaar gevestigd in lJlst.
In 2006 hebben mijn broer, Jan-Luit, en

ik het bedrijf van mijn vader overgeno-

men. Ik ben verantwoordelijk voor de

adminisbatie, communicatie, de bin-
nendienstwerkzaamheden. Jan-Luit is

verantwoordelijk voor al het buitenge-

beuren.
2. H o ev e el w erhtemer s hebb en j ullie ?

Ons team bestaat uit 8 werknemers, van
wie er 6 in lJlstwonen.
3. Wat àjn de hoofdactiviteiten van jullie

bednjf?
Zoals de naam Reinigings- & Impregneer-
bedrijf Bastiaannet al doet vermoeden,

zijn onze hoofdactiviteiten o.a.:
- het reinigen van gevels en voegwerken

- het reinigen van wandbeplating
- het reinigen van kunststofkozijnen
De daaropvolgende hoofdactiviteit is rio-
lerin gswerken. Hiervallen alle werkzaam-

heden ondervan hetrepareren van hemel-
waterafuoeren of een riolering ontstoppen
tot het geheel vernieuwen van het riole-
ringsstelset, en alleswat daar tussen ligt.

Daar-

naast kunnen mensen ook
contact met ons opnemen

voor bijvoorbeeld zink- en dala,verk, onge-

dieÉebestijding (houtworm- en wespen-

bestijding) of de aanleg van drainage in
de tuin. 4.Wie zijn jullieklanten?

Woningbouwverenigingen, overheid en
particuteren. Van alles dus eigenlijk. Voor

de woningbouwverenigingen zorgen we

ervoor dat een huis weer helemaat schoon

kan worden opgeleverd aan een nieuwe

huurder. Denk hierbij aan'rokershuizen',
woningontuiming of huizen waarin ge-

woon aljaren niet is schoongemaakt. Voor
de overheid halen we bijvoorbeeld graffiti
van bruggen af of impregneren we brug-
gen die vlakbij zee liggen ter bescherming

tegen het zout uit de zee. En particutieren

kunnen dus voor allerlei zaken bij ons

terecht schoonmaken riolering bij ver-

stopping, om- of aanteggen riotering of
drainage, maar ook voor de beshijding
van houtworm of het verwijderen van
een wespennest. Alle reiniging is uiter-
aard zoveel mogetijk milieuwiendelijk.

5. Nog lastvan de crísis?

We merken wel dat er minder gebouwd

wordt, maar onze klantenkring is zo di-
vers dat we nog steeds voldoende werk
hebben. Het soort werk dat we doen,

blijft ook akijd wet nodig.
6. Watmaakt jullie bedijf bíjzonder?

Ons motto is: 'Wat je voor jezelf wil, doe
je ookvoor een ander'. We hanteren korte
tijnen, waardoor we op elke situatie snel
en accuraat kunnen reageren. We zijn
inmiddels wel een begrip in geheet Síd-
west-Fryslàn. We proberen ons te onder-

scheiden door onze persoontjke verbon-
denheid, knualiteit en service. We streven

naar openheid en wiendetijkheid, een

goed advies en meedenken in de wensen

van de klant. We willen, zoals mijn vader
attijd zei, 'ontzorgen'. Dat houdt voor ons

in datwe zoveel mogetijkprojechnatig pro-
beren te werken. Wij zijn dan de contact-
persoon voor de klant en betrekken even-
tueel andere partijen om de klus te klaren.

Meteen na afloop van het 2O15FESTIVAL

komt mij altijd die waag ter ore. Ik kan u
vertellen: de editie 2013 heeft veel men-
sen blij gemaakt. De sfeer, het weer, de

sportieve prestaties en de inzet van ar-
tiesten en wijwilligers maakten het tot
een feest. De opbrengst van het festival is
altijd pas in november bekend. Nu is het
dan zover. U bentwaarschijnlijkbenieuwd

Een overzicht:
. De tuindersvereniging: € 7.340

E"ffi*-{E

.*R

. Kinderplein: € 234 . Bar: € 70.627 . Diverse standhouders hebben samen: € 930

afgedragenvanhundagopbrengst .IJssalonMint2: € 1003

Wat heeft het 2O1SFESTIVAL dit jaar opgebracht? qry.
"*;

naar die inkomsten, waar uzelf direct
aan bijgedragen hebt dit jaar. Wij zijn te-
weden, u hopelijk ook. Volgend jaar be-

teven we de een na laatste editie van het
2015FESïIVAI. Ik hoop veet wijwilligers
en mogelijk nieuwe belangstellenden
te treffen op de eerste informatieavond
in 2074. Deze is in de Stadsherberg op

donderdag 30 januari om 19.30 uur.

. Kraam creatief van Akkie Feenstra: € 400

De 201 5FESTIVAL-organisatie en de stich-
ting Mitennium Netwerk Frystàn wensen

alle inwoners van Drytts en "oer de grins"
fijne feestdagen en een goed 2014 toe.

Janke J. de Paauw - Westra, artistiek
leider 2015FESTMI, 06-52302390

.Detostitent € 338 .Andere activiteiten (o.a. hetkeetproject): € 2105



Ferhalen fan de foarsitter

6. In ptoechje reedriders.
It wie op in sneintemiddei nei it iten. 0t
gewoante fersammelje wy op 'e Geeuw by it
hege brechje oan de Geeuwkade. It is moai
waar. It sintsje slgmt mar it waait ferskuor-

rende hud. Jancko Schraa, Bauke Weer-

sta, Jeen Veenema, soan Jeroen Veenema,

Cor de Jong en ilaels. ïo steane wyhjirwol,
mar wat fan kant moatte wy rit?'Hie ik net
freeqie hoegd, it is meastal de sÉdwesthoe-

ke todr. ItbestÍrtwie fallen, rjochting Sta-

rreren. Oer de Hegemermar, goed de gong

deryn, want wy hienen foar de wyn. En dan

sjocht de ien de oar oan...Jeen Veenema,

moaie styt, prachtich 1m 'e klean. Hy koe

wol in sponser ha, om toch in rin$e te hel-
jen! Jeroen, soan fan Jeen, mei syn lange

skonken, dy steket ek oan. Ik mei myn

koart slachje, Cor de Jong mei s5m slcaq-en.

5àHtsèr
in een kteinboekje

verhaten in het 'C'enit-nrpH in het Kypmantsje lezen.

En Bauke en Jancko, de mantsjes fan de

sterke bealch. En dan dy wyn..., ha je it ef-

kes oan tiid om ergens oerte praten. Wan-
near komt de tocht der tochten?'Sommigen

ha it oer de waarminsken. Bauke hat it oer

drearnkaarten. Ik wit it net, ik moat it al-
legearre noch mar sjen. Mar dit pali:ke se

us net mear óf!', seit Bauke Weersta. Foar

dat wy it yn 'e gaten ha, binne wy al fu de

Galamadammen. Neffens my ha wy net iens
yn Staveren west, nee, by de Galamadam-

men geane wy wer werom. 0m beurten op

kop. 0m beurten op kop? Ik hie in goed

idee. De grutte Bar:ke Weersta mar op kop

en wy der moai achteroan. Hat Jan van

der Wal ek jienen dien, miskien fotdocht

it Ís ek wol. No sa gong it, mei És allen op

t kop yn 'e w1m de Hegemermar op. Mar

it wie al gau: ïonges even ynhàlde, Jeen

is efterop rekke.'En dan is it even de rêgen

stekke, errenwachtsje tot Jeen wer oanslÍten
is. Marja,watdatis meiJeen? Ikwititnet" De

teefgd? As???? It binne allegeane fraachte-

kens. It kin him yn etts gefal net oan de klean

lizze. Itduone dan ek marwer even; tonges,
Jeen is der wer efterwei.'Ik ha mar beslÉten

om op Jeen te wachtsjen en by him te bli-
uwen. De oaren binne tocluiden. Jeen is
toen achter myoaruiden. No oanriden? Syn

hannen yn myn hannen! 0h, wat hong dy
Jeen yn'e konL 'G'enit, wen rjochtop, even

katm oan.' Hy koe it hast net ritsprekke. 1lo,
kom op Jeen. Myn koart slachje oanhálde en
trochsette!'Want dan sjochst dy oaren in ein
fierderop riden. It bránde my ferskuonende
yn. Mar ja, ik hie beslÉten om by Jeen te bli-
uwen. Toen wy sa langsamerhàn yn Heech

oankamen, wienen uiy dan ek goed sti}*en.
Dy oaren hienen rit solidariteit op És wachte.

No, dêr kinne jo fraadrtekens by sette. Sa

binne wymei ris allen nei Drytts riden. Nef-

fens my hat Jeen noait wer mei És riden. Ik
ha in wike letter fan Jannie in dikke tit lci-
gen.'Omdatje zo goed op Jeen hebt gepast.'

:::]

0vertuinenfarr

Het is al weer even

geleden dat er iets

overde OVÊRruINEN-

FAIR in'It Dryltser

Kypmantsje'stond.

Daarom pakken we de draad maar weer
op en zuten wij u weer regelmatig op de

hoogte houdenvan de ontwikkelingen. We

zijn als organisatie weer bij elkaar geweest

en hebben de eerste stappen gezet naar de

5e overtuinenfair. We hadden at geschre-

ven dat het de eerste zaterdag van juni is
en dat dit de zaterdag voor Pinksteren is.

De datum is zodoende: 7 juni 2014. Het worden en de bewoners van de grachten
goede doel dat we financieet gaan on- (tussen 0verkluizing en Mauritiuskerk)
dersteunen is nog in beraad. 14Ie zoeken zullen we ook nu benaderen of er weer
weer naar één of meerdere instellin- vandeovertuinengebruiktgemaaktmag
gen/verenigingen enz. in de omgeving worden. We staan open voor suggesties

om het lokalekarakter in stand te hou- om het e.e.a. nog beter te organiseren
den. Deelnemers zulle4 weer benaderd en zo lJlst een goede traditie te bieden.

De organisatie van de overtuinenfair;

Barbara Haagsma

Hotske en Harm de Vries

Martien Staalsmid

Eegracht 22 tel. 531955
Eegracht 24 tel. 532057
Eegracht 25 tel.53L227

Reacties kunt u mailen naar: overtuinenfairijlst@hotmail.com
zie ook de website www.overtuinenfair.nl

Atetier Gtasin A rt
Geefvorm aan je verbeetding
Cursus ïuinbeeld boetseren
In deze cursus gaje een tuinbeeld maken naar eigen
idee of ontwerp.
Dit kan zijn een dier, mens, bloem, abstract enz.

Het karakter speett de hoofdrol.
De cursus bestaat uit 7 tessen op zaterdagmiddag
van 13.30 - 16.00 uur en start 12 januart2074.

De kosten zijn € 150,00 inct. materiaal, koffie en thee.

Het is mogelijk met een wederdienst te betalen.
ervaring is niet nodig,
slechts de zin om ermee aan de slag te gaan!

In maart volgt een cursus schilderen met de kleuren die
bijje naam en geboortedatum horen: de kleuroscoop.

Voor meer informatie en opgave ben je welkom bij:
Clasien Flapper

Tsjaerddyk 40

8773 Kll Fotsgare

tel.nr. 0515-336683

c.s.flapper@hotmail.nl
www. clasinafl apper. exto. nl
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gevestigd aan Smidsstraat s/(Unit 26), Sneek
(www.janfeenstra.nt)

Jan Feenstra Advies & Bemiddeting,

Een interyiew met Jan Feenstra

Jan Feenstra,4Tjaar.
Al 34 jaar woonachtig in lJtst, dus zeg

maar een Kypmantsje. Gestart met kan-
toor aan huis, maar alweer drie jaar
werkzaam vanuit Sneek. Een eenmans-

zaak met een breed netwerk aan specia-
listen. Getrouwd met Laura en vader van
een stoere jongenstweeling van 5.

1. Je hebt een eenmanszaak, watbetekent
datvoorjou?
Een eenmanszaak betekentvoor mij niet
dat ik een solist ben. Integendeel, ik ben

attijd op zoek naar voÍmen van samen-

werking. 0p diverse fronten werk ik sa-

men metandere experts, zoals arbeidsbe-

middelingsbureaus, voor het uitplaatsen
van de kandidaten die ik bemiddel. Maar

ook met een advocatenkantoor voorjuri-
dische ondersteuning bij outplacement
en 2e spoortrajecten (vanuit ziekte re-
integreren naar een externe baan).
2. Hoe uit deze samenwerking met specia-

Iísten àchverder?
Sinds maart van 2013 werk ik ook nauw
samen met Jessica Langedijk, een zelf-
standig personeetsadviseur en specialist
in socialer ondernemen. Zij is een coltega

met een arbeidsbeperking, waardoor ze

uit eigen ervaring weet hoe moeilijk het
kan zijn om dan een leuke baan te vinden.

Jan Feenstra

Door haar achtergrond ats personeelsad-

viseur weet ze ook als geen ander hoe het
is om als ondernemer mensen aan te ne-
men en daar het management en mede-

werkers in te begeteiden. Een toegespitst
advies op'sociater ondernemen' rollen we
nu samen uit en met succes integreren we
dit in de bestaande dienstverLening.
3. Wat houden j ouw acttviteiten precie s in?
Ik werk voornamelijk als adviseur van
een werkgever en geef advies op het ge-

bied van alle voorkomende HR-zaken.
Verder bestaat onze dienstverlening voor
werkgever en werknemer uit outptace-

ment, mediation, loopbaanadvies, 2e

spoor, arbo/ziekte/verzuim en uiteraard
werving & selectie. [ryisch JAN!

4.Watvind je interessant aan jouwwerk?

Mensenwerk waagt intevingsvermogen.
Voeg dat samen met een dosis enthousi-
asme en Friese nuchterheid enje benadert
de typische werkrrvijze die ik hanteer. Ik
hecht grote waarde aan eerlijkheid en re-
alisme en ben meer het t5rpe 'schop onder
de kont'om de kandidaten in beweging te
krijgen. Verder profiteer ik mijn bedrijf
ook graag met advies over'Sociater 0n-
dernemen'. Het is onze persoonlijke mis-
sie om werkgevers socialer te laten on-
dernemen. Niet alleen o[l een duurzame
manier en maatschappetijk betrokken,

met zowel aandacht voor MENS als MI-
[IEU. Kortom, niet atleen maar energie
besparen, maar ook energie leveren aan
mens en maatschappij, door ook juist
mensen met een afstandtot de arbeids-
markt een kans te geven.

5. Wat maakt J an Feenstra Advies & Bemid-

deling bijzonder?

Ik zeg attijd: ik ben maar gewoon Jan!
Ik stuit nog te vaak op zulke ingewik-
kel.de dingen en termen binnen het
vak, ik geloof in eenvoud. Ik ga in ge-

sprek met een ktant en dan bekijken we
wetke dienstuertening hij nodig heeft.
Dat werkt! l/tlat Jan Feenstra Advies &
Bemiddeling verder bijzonder maakt,
is dat ik een coach ben die tot de kern
gaat, die verrassende vragen stelt en
kritisch mee kan en durft te denken
met zowet werkgever ats werknemer.
Kortom geen doorsnee bedrijf, maar
wet een bedrijf dat de maatschappij een
warm hart toedraagt, graag zelf wat wil
betekenen en daarmee ook de vertaal-
stag maakt naar de ondernemers in
IJlst/Sneek en omgeving.

Vrijdag 13 december jl. ont-
stak Herma Rosier de ver-
tichting van de grote kerst-
boom in het haventje bij de
Overktuizing. De belang-
stetling voor deze gezeltige
avond was weer groot. Een
ieder kon smullen van de
(gratis) hapjes en drankjes
van de Stadsherberg, Bak-
kerij de Boer en Chinees In-
disch Restaurant Wenzhou.
Na afloop van de activitei-
ten op de Overktuizing werd
de avond voortgezet in de
Stadsherberg.
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Kersteditie VakantieBieb
December. De maand van feesten en fua-

dities, van famitie en wienden. Maar ook
een maandvan rust om eindetijkweereens
een goed boek te lezen. De Bibliotheek
maakt lezen in de kerstvakantie, maar
ook in de weken daarna, wel héét aantek-
kelijk. Van 9 decembertot 25 januariheeft
iedereen met een passie voor het Neder-
tandse boek een grootaantaltitels binnen
handbereik. lckker thuis, onderuit op
de bank, of op vakantie. Het enige datje
daarrroorhoeftte doen is de appVakantie-
Bieb downtoaden. Over de VakantieBieb

De VakantieBieb is een nieuwe app van de

Bibliotheek. Deze applicatie stelt elke va-
kantie een selectie populaire e-books voor,
die niet op je tablet of smartphone mogen
ontbreken. De extalange Kersteditie omnt
pareltjes voorjong en oud. Voorvolwassenen

tipt de Bibliotheek in het bijzonder de inspi-
rerende biografie Moscow Times ran Dido

Middelsen, de btoedstollende tfuiter De

ararte doos van Michael Connetly en de boei-
ende roman De ltVertheims van Sitvia Tenne-

baum. Nahrrulijk ontbreken toppers ali'Ar-
thru Japin, Maarten't Hart, Remco Campert,

Jan Siebetinh Cenit I(roL Tomas Lieske en ftre
mas Roosenboom niet Voor de jeugd pakt de

Bibliotleek onder meer uit met De bijzondere

kinderen van mevrouw PereEine het span-

nende boekvan Ransom Riggs dat binnenkort
wodtverfilmd enmetGladiator l,rieclrtenvoor
wileid rran Simon ftanorrv. NieurrusgieÍig naar

meer? De VakantieBiebapp is roor leden én

niet-leden rran de Bibtiotlrcek grdtis verlqiig-
baarvia de App Store en de Google PlaySbre.
Naeuunaligeregisffiieisdorvnloadenkinder-

spel De gekozen boelen versctrijnen uanaf dat

momentinjevirhrele boelenlcastenzijn zonder

intuneFerbinding b lezenffi 25januari 2014.

Zangers gezocht!
3FM Serious Request is in
votte gang en het Ujkt wet

of heel Friesland in actie
is gekomen. Als jij nog

ergens bij witt aanstuiten
en je houdt van zingen
dan kan dat. Wij zijn op
zoek naar enthousiaste

Friezen die het gevoel van saamhorig-
heid mooi vinden. Refrein op het Plein
Ben je van plan om tijdens de 3FM-actie
in Leeuwarden een keer bij het Gtazen

Huis op hetWilhelminaptein te gaan kij-
ken? Kies dan voor zaterdag 21 decem-
ber vanaf 16.00 uur en zing het prach-
tige nummer "0ne world one song" mee.

Dit lied is geschreven

om mensen op te roepen
in actie te komen tegen
honger en armoede in
de wereld IIet Ujkt ons
gewetdig om dit met zo

veel mogelijk mensen te
doen. Ingewikketd wordt
het niet het meezingen

van het refrein is a[ voldoende.
Hoewerkthet?
De Bogerman Big bando.l.v. Anne Ooster-
haven speelt tussen 16.00 en 16.30 uur.
Een van de nummers die zij gaan spelen
is "One wortd one song". De solisten en
de muzikale ondersteuning zijn dus in
goede handen. Nu nog een groot koor!

En jij kunt daar onderdeelvan uitmaken.
Dleer informatie
0p de website van llitlenniumnetwerk FrSp-

lán vind je a[[e informatie; de liedtekst, de

muziek, de arrangementen. (http://www.
miltenniumnetwerkfrysLan.n/788 9/op-
roep-sing-atong/). Kijk ook eens op de ac-

tiepaginavan Serious Request (http ://www.
kominactie.nl./zingmee). 0p deze pagina

votgtde komende dagen de taatste informa-
tie, bijvoorbeel.d hoe wij herkenbaar zullen
zijn. Want nahrurlijk zijn wij zeU met een

aantat mensen voortijdig aanwezig. Dus,

kom massaal naar het plein met je rnien-
den, famitie of sportclub en zing mee! We

adviseren om ruim op tijd te komen in ver-
band met de verwachte drukte op het plein.

Voorleesontbijt in Nij Ytostins!
0p dinsdagochtend. de 3e december,
hadden we in de zaal van Nij Ytostins
een voorteesontbijt! Er levamen om
half negen 10 kinderen van groep 4
van de Kogge bij ons voortezen. Tien
bewoners, van de Fróbelclub en van de

schilderctub hadden zich hienroor op-
gegeven. De kinderen waren wel wat
nerveus toen ze binnenkr,vamen, maar

even samen voor het raam naar onze
veestapel kijken en het ijs was voor de

meesten wel
gebroken!

fijdens
het ontbijt
gingen de

meeste kin-
deren gezet-

lig babbeten

methun
gastheren

en -dames.

Na het ontbijt gingen de kinderen elk
een van de bewoners voortezen, ze de-
den atemaal erg hun best! Ook hebben
de kinderen nog samen met hun juf Sin-
terktaastiedjes voor ons gezongen. A[ met
al was het een zeer genoeglijke ochtend,
zeker voor herhaling vatbaar. Het samen
ontbijten is al heel [euk, zeker ook voor
de bewoners, had ik zo het idee. De kin-
deren kregen van ondergetekende nog
een klein presentje, gaven ons alten net-
jes een hand ten afscheid en zijn weer

met hun juf naar de Kogge vertokken om

daar weer hun lessen te volgen! Wij, de

bewoners, wijwitligers en ondergeteken-
de hebben als afstuiter nog een ba$e kof-
fie gedronken. Deze ochtend is voor het
grootste gedeelte gesponsord door super-
markt Poiesz. Natuurlijk ook mijn harte-
lijke dank aan Sietske, Janke en Etbrich,
die voor deze ochtend ook extra woeg op
moesten staan! Altemaat bedanktvoor de

medewerking!
Ktaske, activiteiten Zorg groep ïellens



'De man van Tisbe'in de Mauritiuskerk
0p zondagavond 19 januari a.s. wordt
in de Mauritiuskerk door Vocaat En-

semble Cantabile uit St. Nicolaasga

het theaterconcert 'De man van fisbe'
uitgevoerd i.s.m. toneetgroep Tsjoch'
uit Joure. Het is een muzikate uitvoe-
ring rond de profeet Elia, waarin diens
ontmoetingen en confrontaties via to-
neelspet voor het voetticht worden ge-

bracht. Wat de profeet op zijn levenspad

tegenkomt is niet alleen iets uit een ver
verleden. In tegendeeL nog steeds zien
we soortgelijke situaties om ons heen.

De door Cantabite gezongen liederen

stuiten nauw aan bij de gespeetde 'ver-

beeldingen'. Een groot deel van de ge-

zongen liederen is van de componist
Felix Mendeïssohn-Barthotdy. Dat is

uiteraard mede te danken aan zijn
prachtige oratorium 'Elias', waarin het
ook over de profeet Elia gaat. Zelf zegt
deze in 1809 geboren musicus hierover:
'Ik stel mij Eta voor als een profeet die
recht door zee gaat en geen btad voor de

mond neemt, ats iemand die wij in onze

tijd goed zouden kunnen gebruiken.

Hij is het tegenovergestelde van de on-
derkruipers aan het hof en het gespuis

onder het volk, in feite is hij het tegen-
overgestelde van de hele wereld. En toch
wordt hij gedragen ats door engetenvleu-
gels.'Van de in totaal 19 door Cantabite
gezongen liederen tijdens 'De man van
fisbe'zijn maar liefst 10 van Mendels-

sohn, waaronder de dubbelkorige tiede-
ren'Jauchzet dem Herrn' (Psalm 100),
'Richte mich Gott'en'Denn er hat seinen
Englen befohlen iiber dich' (uit'Elias').
Naast werken van Mendetssohn staan er
liederen op het programma van Schubert,
Franck, Pitoni e.a. De aanvang is 19.30

uur en de toegangsprijs bedraagt € 5,00.

It Reidhintsje
Oftewel een waterhoentje met veel

steeknamen: o.a. rietkippetje, riethen,
waterkieken, rodebteskop. Deze laatst
genoemde naam heeft ze te danken
aan de mooie rode bles en rode snavet.

Het verenkteed van haar rug is don-
kerbruin tot zwart en de buik is don-
ker-lei- blauw, en ze heeft op de zij een

smatle witte streep. Ze heeft, voor zo h
kteine watewogel, wij lange poten en

lange tenen. Die heeft ze nodig om tus-
sen de waterplanten voedsel te zoeken
(diverse ongewewelde waterdieren,
zaden en delen van groene water- en

moerasplanten). Ook is het waterhoen-
tje te vinden in parken en bij ruige wal-
kanten, ook daar zijn lekkere hapjes te
vinden. Met een aanloop lukt het vliegen

wel, maar erg ver vtiegen kunnen ze niet.
Er is wet iets bijzonders aan de Reidhints-
jes. Als ze zwemmen dan knikken ze met
hun kopje en wippen met hun staartje.
Dat doen ze ook ats ze topen. Het kleine
staartje is aan de onderkant wit. Het nest
wordt tussen het riet gemaakt, maar soms

ook op het land, als er maar water in de

buurt is. Bij onraad gaan ze op de vlucht.
Ze rennen weg of zoeken hun toevlucht in
het water. Maar vlug zwemmen kunnen
ze niet, omdat ze geen zwemvtiezen heb-
ben. Ook hetvliegen gaat moeilijk,omdat
ze korte vleugels hebben. Er worden
soms 6 à 10 eieren gel.egd( bruinrood
met grijze stippen). Er worden zeker 2

legsets gemaakt en dat is ook nodig om

hun aantal op peiL te houden. Er zijn ge-

noeg kapers op de kust, zoals de blauwe

reigers, die
aan de sloot-
kant naar een
prooi staante
loeren.Ook
moeten de

ratten en de

snoeken niet
uitgepoetst
worden.

Die trekken hun hapje onder water en
weg zijn de jonge reidhintsjes. Het wa-
terhoentje is een trekvoget, maar dat
kostveel kracht. Bij uitzondering bUjven
ze hier, maar ook dat overleven ze niet al-
tijd. Vooral. als er ijs en sneeuw ligt. Er is
dan geen eten meer voor hen te vinden.
De vogelwacht lJLst-Oosthem en omstre-
ken, Sj. Landman

Energiesprong sneek ïvordt Energiesprong *W# ,*n*€ ïí lr r., i,* r,SÍdwest-Fryslàn!
Vanwege het succes van het project
heeft de gemeente SÉdwest-Frys-

làn besloten om alle inwoners te [a-

ten profiteren van Energiesprong.
Komende maanden gaan wij de steden
en dorpen in de gemeente bezoeken. U

bent dan wetkom op onze informatie-
avonden. Hier vertellen wij u over het
duurzaam makenvan uwwoning. Ukunt
dan denken aan hetisolerenvan uwwo-
ning. Maar ook het plaatsen van zonne-
panelen. Daarnaast geven wij informatie
over hoe u de aanpassingen aan uwwo-
ning kunt financieren en welke subsi-
dies er zijn. Bij Energiesprong Sírdwest-

Frystàn staat u centraallComfortabeter
wonen zonder hogere lasten! Dit is het
motto van Ënergiesprong SÍdwest-Fryslàn.

Dit hebben we zeker waargemaakt. Veel

huizen in Sneek zijn duurzamer gewor-

den, zonder dat de eigenaren hogere tas-

ten hebben. Bovendien vinden de mensen

dat hun huis comfortabeler is geworden.

Het is daarbij betangrijk dat u niet af-
hankelijk bent van de prijsstijgingen van

energie. En met de nieuwe subsidies en

voordelige financieringsmogetijkàeden is

het nu nog aantekkelijker deel te nemen.

Hier kunt u lezen in welke maand wij bij
u in uw woonplaats komen. Te zijner tijd
hoort u van ons de datum, het tijdstip en

de plaats waarde informatieavond plaats-

vindt. Wij zutlen dit onder andere bekend

maken in de dorps- en wijklcanten.
U kunt dit ook lezen op

www. energiespron gSWF.nl.

Als u nog wagen heeft, kunt u terecht
op www. energiesprongSWF.nl.

Henk en Hottiê Eigenraam, de Jagersherne 9,8ó51 CJ lJtst



Winterprogramma't Honk
Ër is weer van alles te beteven in 't
Honk in de wintermaanden, voor
jong en oud!
. 21 december 2013 zaterdagavond
vanaf 20.30 uur après-skifeest voor de
jeugd vanaf 12 jaar!
o !, januari 2074 zaterdagmid-
dag vanaf 16:00 uur nieuwjaarsre-
ceptie voor de inwoners van lJlst.
Loop even binnen en proef iets
van de gezellige sfeer in't Honk.

ledereen is van harte wetkom.
. 1 februari 2074 zaterdagavond een

optreden van de band Dutch Roots met
covers van eigen bodem.
. 1 maart 2074 zaterd,agavond lJlst got
talent, geefje op via onze website!
Verder zijn we natuurtijk elke vrijdag-
avond geopend vanaf 19:00 uur voor
de jeugd.
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Fysiotherapie en oefentherapie in 2Ot4
We[ of geen aanvu[ende verzekering voor fysiotherapie/oefentfierapie in 2Ot4?
Fysiotherapie wordt beperkt vergoed
vanuit de basisverzekering. Heel veel
Nederlanders hebben dan ook een

aanvullend pakket voor fusiotherapie.
Er zijn ook mensen die de kosten voor
fysiotherapie zelf betalen. Vraagt u
zich af of u zich aanvullend moet ver-
zekeren voor fusiotherapie? 0f u een

aanvullende verzekering nodig heeft,
hangt af van uw zorgbehoefte en het
risico dat u loopt op een aandoening.
Sport u of beweegt u intensief dan
is er attijd een kans dat u een bles-
sure oploopt en fysiotherapie nodig
heeft. Ook als u vaker last heeft van
uw spieren of gewrichten zult u mo-
gelijk een beroep moeten doen op de
fysiotherapeut. Heeft u geen klach-
ten, leeft u gezond en beweegt u niet
intensief dan is de kans dat u fysio-
therapie nodig heeft een stuk kleiner.

Toch kan het altijd gebeuren dat u

onverwacht een beroep moet doen op

de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld na
een ongelukje tijdens het klussen in
huis of een ongelukkige val. Zonder
aanvullende verzekering betaalt u de

kosten voor fusiotherapie zelf. Een

reguliere behandeling fysiotherapie
kost circa €. 29. U zutt dus de afwe-
ging moeten maken: fysiotherapie
zelf te betalen als er iets gebeurt of
een (maandelijkse) premie betalen
voor een aanvullend pakket met een

dekking voor fusiotherapie. Fysio-
therapie wordt alleen vanuit de ba-
sisverzekering vergoed indien u een
chronische aandoening heeft. 0ok
dan moet u de eerste 20 zittingen uit
uw aanvullende verzekering betalen
of als u onvoldoende verzekerd bent
zelf betalen. De aandoeningen die

onder chronische vallen kunt u vin-
den op www.fusiotherapie2014.nl.
Voor kinderen onder de 18 jaar wor-
den 18 behandelingen fysiothera-
pie vanuit de basisverzekering ver-
goed. Kijk voor meer informatie op

onze website www.fusiowymbrits.
nl of www.fysiotherapie20l4.nl.
Eigen risico in2074
In de aanvullende verzekering geldt
geen eigen risico voor fusiotherapie en
oefentherapie.
U kunt direct naar de fysiotherapeut en
oefentherapeut
U heeft geen verwijsbriefje nodig en
kunt meteen een afspraak maken bij de

fysiotherapeut of oefentherapeut.

ïeam Fysiowymbrits wenst u
fijne feestdagen!

Tatentgericht werken op de Kogge in lJlst
Tijdens een inspirerende thema avond

op basisschool de Kogge stond het talent
van kinderen centraal. Ouders en leer-
krachten spraken met elkaar over talent-
gericht werken; thuis en op school. De

centrale waag luidde: "Hoe kunnen we

recht doen aan de talenten en passies van
kinderen en het maximale eruit halen?"

Aan de hand van stellin-
gen, opdrachten en dilem-
mat deelden ouders en

leerkrachten herkenbare
situaties en werden er

tops & tips uitgewisseld.
Ieder kind is uniek!
Van belang is om recht te
doen aan verschillen tus-
sen leerlingen en oog te
hebben voor de individue-
le behoefte van kinderen.

i*

w

;È,;-{j J
Talentgericht werken gaat over betrokkenheid van de leerkracht bij het kind en de

samenwerking met ouder(s). Dan komt er ruimte om te ontwikkelen! Vanwege het
succes van de avond komt er begin 2014 een vervolg op dit thema en wordt er momen-
teel gewerkt aan de praktische uitwerking van de tops & tips.
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Voormal,ige 0ppedijkpraam definitief terug in lJtst werd arsezonken in de Modderise Geeuw

met nog een andere praam. Na verloop
van djd werden de pramen weer omhoog
getakeld en de voormalige Oppedijkpraam
werd in gebruik genomen als moederschip
voor zeitkampen van de Stichting V00R,
een organisatie die alcoholwije zeilkam-
pen voorjongeren organiseert. De praam

werd in 2000 gekocht door de heer Jan
Steenbeek uit Heeg, die de praam zeilend
heeft gemaakt. Het scheepje werd voor-
zien van zwaarden, enerzijds om het beter
bestuurbaar te maken, anderzijds uiter-
aard voor het zeilen. De praam werd ver-
volgens verhuurd aan Stayokay. In 2010
nam zoon Douwe Steenbeek de praam
van zijn vader over, waarna deze gebruikt
werd voor het zeilen met groepen, waar-
bij gedacht moet worden aan groepen

van basisscholen etc. Gevaren werd van-
uit Heeg. Onlangs werd deze bijzondere
praam aangekocht door Cees Zijsiing en
ligt hij in het haventje aan de lendrachts-
wei. Het is de bedoeling het scheepje weer
in originele staatterug te brengen, zowel
qua model als kleur. Dat betekent ook,
dat op het voordekje weer een koekoek
geplaatst wordt, afgesloten met dubbete
deurtjes. In deze ruimte kon de knecht
overnachten, als hij houtweg moest bren-
gen over grotere afstanden. Ook krijgt
het schip weer een toepasselijk naam!
Schitterend dat ook dit varend stukje ge-
schiedenis weer in lJlst is teruggekeerd.

In april 2011 hebben wij in het Kypman-
tsje een artikel gewijd aan een praam,

die indertijd in de loods van Jachtwerf
Piet ten Woude werd geschilderd. Niet zo

maar een praam, maar een voormalige
motorpraam van houthandel Oppedijk.

Het bedrijf had woeger twee pramen,
een grote en een kleine en de laatste,
met een lengte van 10 meter, lag toen in
de werfloods. Het is een bijzonder model
praam, een uniek exemplaar, want deze

is namelijk voorzien van een zogenaam-

de kUpperkop! De geklonken praam is ca.

100 jaar oud en heeft al een heel leven
achter zich. In woeger jaren vewoerde
houthandel Oppedijk het gezaagde hout
over water naar zijn klanten, voorname-
lijk aannemers en kleine timmerbedrij-
ven, die altemaal aan het water lagen.
Ze werden over het water bevoorraad en
vervoerden ook zelf hun materialen over

het water naar de bouwplaatsen. Toen dit
vervoer overschaketde naar wegtransport
raakten de pramen steeds meer in on-
bruik; zo ook de houtpraam van 0ppedijk.
De praam werd verkocht aan Henk Walin-
ga, veehandelaar in lJlst. Deze verkocht de
praam naderhand door aan Jan Schilstra.
Ook nu raakte de praam weer in onbruik en

Wat doe je ats iemand zich in een pepernoot verslikt?
Die waag kunnen de leerlingen van
groep 8 van De ï\irrine nu feilloos beant-
woorden. Donderdag 21 november wer-
den op C.B.S. De ï\uine in lJlst de jaar-
lijkse Jeugd-EHB0-examens afgelegd. 24

kinderen namen aan het examen deel en

bij het bekend maken van de uitslagen
bleek dat ze allemaal geslaagd waren.
Bijna drie maanden werkten de kin-
deren aan de EHBO-lessen die door
Sjoerdje Reitsma en Joanca Gort werden
gegeven. Zij hebben eryoor gezorgd dat
de kinderen van groep 8 naast taal en
rekenen nu ook thuis zijn in het verle-
nen van eerste hutp. Daar zijn ze op de

school erg bUj mee! De EHB0-cursus is
op deze manier nametijk al sinds lange
tijd een vast onderdeel van het lespro-
gramma voor groep 8 geworden. Alle
leerlingen uit de groep slaagden vorige
week al voor hun tleorieopdrachten.

fijdens de lessen werden de cursusleid-
sters regelmatig bijgestaan door een team
van hulpouders, die de kinderen leerden
omgaan met mitellat, Rautek-greep, sta-
biele zijUgging en diverse verbanden. En

passant leerden deze ouders natuudijk
zelf ook nog het nodige bij en zo sneed het
mes aan twee kanten... Het examen werd

afgenomen onder toezicht van EHB0-exa-

minator mewouw ïWijnstra uit [erkruerd.
Toen ze de kinde-
ren feliciteerde
met het behalen
van hun diploma
benadrukte zij
nogmaals het be-

lang ervan: "Na-

tuurlijk hopen
we dat je wat je
geteerd hebt niet
vaakindepraktijk

hoeft te brengen, maar als het erop aan
komt, weet jrj wat je moet doen". Daarbij
kregen zowet de kinderen als de cursus-
leidsters nog een compUmentje voor de

k\Maliteit van alles wat er in de afgelopen
maanden was gepresteerd. fijdens de di-
ploma-uitreiking bedankten de leerlingen
de cursusleidsters met een bloemetje en

voor de kinderen zelfwaren er geen peper-

noten, maareen overheertijke EHB0-taart.
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Verbouw Onderhoud
Metselwerk

Renovatie

Gatamagracht 73, 8ó51 ED lJlst
Tet. 06-10347939 / Fax 0515-B52BB1

:ybrenvanderzee@hotmai l. com

G:BR,SII(MABV

Roodhemsterueg 20 . UIst

{0515) 41 53 07. www.gebr-sikma.nl

Voor alles wat met uw
auto te maken heefrt

Rogmolewei 9
8651 EP IJIst
0515-532386

dichtbij
Autowascentn:m
gstijden:

- 18.00 uur

www.bootienodig.nl

www. o ppo rte me nt jenod i g. n I

www. li g plootsnodi g. n I

w.s.c. Hort von Frieslond Uitwellingergo
4515-559444

Uif voorrosd leverbool: . zqnd . grond . menggrcnuloof
lêvêÍing gtnd, bgs||t:tingmoiedod, domwcndhout snz. ênz,
InÍoÍmeê. vÍiiblirvsnd rloc|Í onrs scherpe pjjzen
. gÍondlysÍk . kr:nsporf, kÍocnvsrhuur. zond- en grondhondel

Stichting Behoud
Staclslaonkerk
te IJIst

Steun de instandhouding en het
gebruik van dit mrxrie gebouw

mer een bijdrage

2968.40.6s3
s ta cls I aa n ke r k(àts 4 a I l. rl

w' w v:..s í a d s I a a n k e r k. n I

0
0
F

Sels rsl grleme,
foar knap skilderwurk Éeanê jo r:ai Yme

€rondvetzet
RaodhemstÊmeg I
a65r c\l IJLST

ï i .lr-: te:.. Q51g-4424A7
':r' "I fax: 0515-444454

emai:: inïo@jaars.r,a-grondverz€t nl
intêrnet: ww. jaa.sma-gt..dverzet. ft |

Benieuwd wat de juridische consequenties zijn van
veranderingen in uw persoonlijke situatie? Echtscheiding,

verhuÍzen, ?ensioen, schenken of testamenl.
Kom langs (tussen 14:00 en 17:00 uur) en krijg helder

en eerlijk advies van lw notaris mr. Ëemmy Smink.

GITAARLES in lJlst.
Beginners &

gevorderden.

Bevoegd docent.
www.HermanWoltman.nl

Ylostinslaan 84 lJlst
Tel.06 835 99 121

wettersnijer.nX
RX,F
Hatu Car_e) (
Uw kapster aan huis

Voor jong en otad

Gerda de Jong
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Stro in plaats van pepernoten???

Wat een schrik toen de Pieten gingen
strooien en er stro in de zakken bteek te
zitten in plaats van pepernoten. De Pieten
bleken zichvergistte hebben. Ze dachten
dat de pepernoten bij de boerwaren opge-
slagen en zijn toen daar de zakken gaan

halen. Maar ze moesten de pepernoten

bij Bakker de Boer ophalen! En het paard

van Sinterklaas had daardoor peperno-

ten te eten gekregen in plaats van stro!
Gel.ukkig bteken er nog genoeg zakken

Hoe zat het nou met dat stro en die pepernoten tijdens de intocht van Sinterklaas?

met pepernoten en cadeautjes te zijn.
De kade in het centrum van lJlst stond
zaterdag 23 november weer hetemaal
vol! Er werd goed meegezongen door de

kinderen met begeleiding van de speci-
ale Pepernotenband. Sinterklaas heeft
ons toevertrouwd weer enorm te hebben
genoten van zijn bezoek aan lJtst. Hij
vindt het fijn alle tijd te krijgen om de

kinderen te begroeten. Ook in de Stads-

herberg was het weer een feest! ïolgend
jaar kom ik graag weer!' Kijk voor fotot
van de intocht iffil op (http://www.fa-
cebook. com/SinterktaasintochtlJlst)

De Sinterktaasintocht in lJtst is mede
mogelijk dankzij alle hulp van de vele
vrijwilligers op de dag zelf en onze
sponsors en donateurs: Ondernemers-
vereniging lJlst, Poiesz supermarkt
IJtst, Stichting Johanna Jacoba, Ra-
bobank Sneek-ZuidwestFriesland,
De Boer's Bakkerij, Bakker Technisch
bedrijf, Berco Machine- en Apparaten-
bouw BV, Bouwkundig Bureau de Jong,
Cees Zijsling Techniek, De Berneboel,
De Vries Stukadoors, F.H. Baudet, Fa.

Heeringa (S. Heeringa), Fotkert de
Vries, FreeBalance, Gebr. Sikma BV,

Gertofsma Hoveniersbedrijf, De Haas
Bloemen, Ing. Buro Linek, Jaarsma
Grondverzet, Jakobs Agroklussen, Jen-
ny's Boutique, Kapsalon de Spieghel,
Kerst Koopman BV, 0nderhoudsbedrijf
Huisman, Posthuma batterijen, Post
Woon- en Projectadvies BV, RosierTim-
mer en Onderhoudsbedrijf, Stadsher-
berg "Het wapen van lJlst", Stienstra
& v.d. Wat, Sybren v.d. Zee, Sijperda
Hardy, Troelstra & de Vries, Vak Apart,
W.P. Spoelstra 8.V., Y.D Groeneveld
Hoveniersbedrijf en J.H. Wielens.
Wilt u ook donateur worden, als bedrijf
of particulier, dan kunt u uw donatie
overmaken op bankrekeningnummer
370631676 onder vermetding van 'do-
natie intocht Sinterklaas'. Indien u
de intocht op een andere manier wilt
sponsoren dan kunt u contact opne-
men met Monique van Dam: aatss@
kpnplanet.nt of 0651620490.
De Sinterktaascommissie lJlst,
Hendrik Nauta, Rixt de Boer, Margo Vos,

Petra Post en Monique van Dam

Nieuwetijdskinderen
De Spreeuw Coaching is in 2013 in lJlst
begonnen als praktijk voor intuïtieve
coaching van hooggevoelige jongeren en

nieuwetijdskinderen van 12 tot 21 jaar.
Nieuwetijdskinderen zijn mensen die
meer leven vanuit hun intuïtie en hun
hart dan alteen vanuit hun hoofd. Daar-

door kunnen ze tegen verschillende pro-
btemen aanlopen in onze rationele maat-
schappij van tegenwoordig. Voorbeelden

hiervan kunnen zijn: je altijd 'anders'

voelen, moeite hebben alle prikkets te
verwerken in je omgeving, moeite heb-
ben de probtemen van een ander bij die
ander te laten, concentratieproblemen.

weinig zetfuertrouwen heb-
ben, snel boos worden etc. De

Spreeuw Coaching helpt hoog-
gevoelige jongeren om deze

en andere probtemen zetf te
kunnen optossen door de ver-
binding met hun eigen intuïtie
te hersteten en te versterken.
lloor 2074 staat er alweer een
aantal activiteiten op het programma
naast de mogelijkheden voor intuïtie-
ve jongerencoaching, zoals een lezing
over nieuwetijdskinderen voor ouders
en belangstellenden, een gesprek voor
hooggevoelige jongeren en nieuwe-
tijdskinderen in de teeftijd van 12 tot
en met 18 jaar en de workshop Intuïtief

communiceren met jongeren voor ouders
of docenten. Heb je interesse in één of
meer van deze activiteiten? Kijk dan eens

op www. despreeuwcoaching.nl, waar ook
een blog te vinden is die zeer regelmatig
aangevuld wordt met informatie voor en
over nieuwetijdskinderen. Bij De Spreeuw
Coaching vind je je eigen wijs !
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Wij zijn gesloten vqnaf 25 december

tot en met woensdag I januari.

N'JFNHU'S
TWEEWIELERS

tJtsr ofi 5-531664

.-N, e cHtNEEs-tNDtscH REITAURANT 
Ë $tlW l0enzhctut vE*

MAANDMENU JANUARI
VOOR 2 PERS. SLECHTS € 16,50

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

Specíaal voor beide Kerstdagen 25 & 26 december
Onbeperkt eten & drinken (2,5 uur)

Menu: soep, hoofdgerecht (Chinese loempia's of Chinese gebakken garnaten)
+ 2 gerechten en frisdrank, koffie/thee, bier en ijs

Votwassenen € 22,50 p.p. Kinderen 3-11jaar € 10,00 p.p.
Vooraf graag reserveren: telefonisch en/of in het restaurant

Seide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag hebben wij ook speciaal menu voor afhalers!

Komt u eten in ons restaurant op haatt u ons speciaat menu tijdens de Kerstdagen of
op Nieuwjaarsdag? Dan onhrangt u van ons een leuk Chinees cadeautje!

Gatering aan huis: 6 gerechten voor € 8.00 p.p. of 11 gerechten voor € 11,00.

Lopend buffet vanaf 10 personen in ons restaurant? Bellen voor afspraak!

RestaurantWenzhou wenst u prettige feestdagen en een gezond en getukkig20Í4

i exrnn AANBtEDtNc JANUART: TAU sl KAI vAN € I i,ro NU vooR € 7 ,'o !

MENU A
BabiPangang Tau SiKai
Foe Yong Hai Mini Loempia's (a st)

MENU B
Babi Pangang King Do Cha Siew
Foe Yong Hai Pisang Goreng (a st)
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