
IJtst is nog mooier dan we denken
De Stichting lJlst 750 Jaar heeft in de

afgelopen maanden vorm gekregen.
Met ingang van dit nummer spon-
sort de stichting ook de kleurenprint
van de voorpagina van't Kypmantsje.
Maar waar houden we ons nu ver-
der precies mee bezig? De komende
maanden stellen de werkgroepen
zich voor. 0m te beginnen de ilrerk-
groep Historie. 750 jaar Stadsrechten
is een mijLpaal die gevierd mag woÍ-
den, maar de Stichting lJlst 750 Jaar
wil zich daar niet toe beperken. De te-
rugkeer van bedrijvigheid en behoud
van teefbaarheid in het hart van lJlst
zijn een belangrijk uitgangspunt. De

eerste gesprekken, de prille plannen
van de 8 van ïJlst, de subsidies die ge-
meente en provincie de stichting toe-
kenden: allemaal hebben ze het doe[
de leefbaarheid in het centrum van
de stad te behouden en nieuwe be-
drijvigheid aan te trekken. De Werk-
groep Historie is de eerste werkgroep
die concreet aan de stag mag gaan.

Niet zomaar in het wilde weg: met
gemeente en provincie is duidelijk
afgesproken waar we het beschikbare
subsidiegeld aan mogen besteden.
0p dit moment zijn twee projecten in
gang gezet die in samenspraak met
vertegenwoordigers van de \IW en de
gidsen van de stadswandeling gestal-
te krijgen. 0m te beginnen ontwik-
kelt de werkgroep acht toeristische
routes, elk in de vorm van een 8: de

8 van lJlst. Deze routes komen op een
kaart te staan die lJlst als stralend
middelpunt heeft. Die kaart geeft
toeristen, recreanten en inwoners
van omliggende plaatsen een mooi
excuus naar lJlst te komen en nader

kennis te maken met de stad. Daar-
naast stelt de werkgroep de bele-
vingswandeling IJtst 1868 samen.
Deze wandeling biedt bewoners en
bezoekers de kans om op eigen gele-
genheid de rijke geschiedenis van de
stad te beleven. Door handig gebruik
te maken van het feit dat in lJlst in
de afgelopen 150 jaar veel behou-
den bleef, is het mogelijk terug te
gaan naar het jaar 1868 en die tijd
opnieuw te beleven. De geschiedenis
ligt voor het oprapen en de ontslui-
ting ervan maakt lJlst nog mooier
dan we al dachten. Door bezoekers
en bewoners van die rijke geschie-
denis te laten proeven, kunnen we
het stadshart weer laten bruisen.
Tijdens het uitwerken van deze twee
projecten verzamelt de werkgroep
veel kennis en veel verhalen. De ge-
schiedenis van de stad IJlst en zijn
inwoners. aangevuld met de geschie-
denis van lJlster o_ndernemingen,

clubs en verenigingen, witlen we de
komende jaren in kaart brengen en
beschrijven. We gaan ervan uit dat
onze inventarisatie een hoeveelheid
materiaal oplevert die in 2078 zou
kunnen resulteren in het'Geschie-
denisboek van lJlst,' het comptete
verhaal van 750 jaar stad. 0p dit
moment is de werkgroep nog klein.
Kees Schilstra, Canisius Smit en Ftip
van Doorn vormen de kern, Edsko
Hekman en Rinke Schitstra leveren
waardevolte bijdragen. We zoeken
mensen die mee witlen werken aan
het verder ontwikketen van het rou-
teproject en het project lJlst 1868,
maar vooral aan het in kaart brengen
en beschrijven van de rijke geschie-
denis van IJlst.
Belangstelling? Stuur een maittje
naar flip@flipvandoorn.nl. 0p don-
derdag 30 januari is Stichting lJtst
750 Jaar present op de Verenigings-
avond van Stadsbelang lJlst.

Zo ligt 1ud-IJIst er aI eeuwen bij: woeger met een smallere straat,
veel bredere Ee en voor ieder huís een "stalt" (boenstoep), maar

mind.er diepe ovetfiinen, een
nog steeds zeer herkenbaar!



TIMMER- ËN

osDÉRHouo$!rR1;p
. Stijlvollê verzorging van begrafenissen en crematies;
. Opbaring thuis met koeling mogelijkj
. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

financièle tegemoetkoming :

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

Voor verdere informatiê veMijzen wij u graag door naar onze website:
www.uitvaartverenioinojilst.n' oÍ u kunt contact opnemen met een van
onze bestuuÍsleden waaronder dê heer J. en mevrouw A. de Boer,
N/ientlán 1 te lJlst, tel.nr. 0515 * 53 17 37.
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25 jan. Freak out!, 't Honk, 's avonds

30 jan. Verenigingsmarkt Stadsbetang lJlst, Het Wapen van

IJlst, 20.00 uur

30 jan. leVrijwilligersavond 20t4 ?O7ïFESTIVAL, het

Wapen van lJlst, 20.15 uur

31jan. 0p Triljende Skonken, Himsterhffs, 19.45 uur

31jan. Klaverjassen bar t Kypmantsje, 20.00 uur

01 febr. Band Dutch Roots met covers van eigen bodem,

't Honk,'s avond

01 febr. 0p Triljende Skonken, Himsterh0s, 79.45 aur
02 febr. Repetitie musical Mozes, de [ehof,l9.30 uur

05 febr. KinderBijbelClub, de Eehof, Club Speciaal Sri Lanka

middag, 74.00 - 15.00 uur

06 febr. Repetitie musical Mozes, de Eehof,t9.30 uur

06 febr. Vrouwenkoor't Roer om, HetWapen van lJtst, 19.45 uur

t5 febr. Samen eten, de Schaapskooi

16 febr. Repetitie musical Mozes, de Eehof,l9.30 uur

19 febr. KinderBijbelCtub, de Eehoí 14.00 en 15.00 uur

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

20 febr. Vrouwenkoor't Roer om, HetWapen van Lllst, 19.45 uur

20 febr. Vrouwen van Nu, mevrouwAbbing-Miedema houdt

een lezing over: 'de btaas de baas'.

21 febr. Ktaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur

Creatief Gafé
Wegens teruglopende belangstelling is het Creatief Café

perjanuari gestopt. Het was gezellig en we hebben veel van
elkaar opgestoken. Er zal zeker verder gebreid, gehaakt
en gequilt en gevilt worden...wetUcht in huiselijke kring!

Bedankt allemaal!

Creatieve groet,
Akkie Feenstra

Samen eten
Wat hebben we heerlijk gegeten tijdens ons kerstdiner bij
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst". Hartelijk dank fam.
Schreur voor de heertjke maaltijd! Ook in de Schaapskooi

was het 11 januari weer goed voor elkaar met een heerlijk
maal van één van onze wijwitlige koks. Geweldig dat er al-
tijd weer mensen zijn die er voor ons een feest van maken. 15

februari hopen we weer met elkaar te eten in de Schaapskooi.

Inlichtingen: G. Bouma, tel. 06-53849361
S. Schilstra, tet. 532930.

Karate: Kyokushin Karate lJlst
Dinsdag: Jeugd: 17.00 - 18.00 uur 18.00 - 19.00 uur

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

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

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryttser Kypmantsje:

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

Februari
Maart
April
Mei
Juni

10 februari
10 maart
14 april
12 mei
16juni

20 februari
20 maart
24 apríl
22mei
26juni

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

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 perveertien
dagen op donderdagavond van 79.45 tot 22.00 uur in Het
Wapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.
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Sitt llll Wddrld
betaalbaë kwaliteit in ï 0514 591317

DRUK- & PRINTWERK Í O'14 5929A
1l

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d i chts bij zij n d e 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
PUL:TlE spoed

-f ry:lin wel
. alilf r,,.l 5,r.r:f. pOlitie

Telefoon: O9OO-8844

twitteraccount:
www.twitter.com/
chantal manten

n

Buurtagentin
Sudwest Fryslàn

w

Een uitgave van:
Vereni ging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

Opmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsenc

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

E-mail: info@ hekmanijlst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 20 februari 2014.
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Tineke Berveling2ïjaar in dienst bij
Thuiszorg Zuidwest Friestand
Tineke is 1 november 1988 bij de Kruis-
vereniging begonnen als invalkracht.
In 1988 was er in lJtst 1 wijkverpleeg-
kundige en 1 wijkziekenverzorgster
aan het werk, nu werken er 20 perso-

nen in verpleging en verzorging, een
heet verschil. Tineke is altijd een harde
werker geweest, en een hele fijne col-
lega, iemand waar je op kunt bouwen.
Ze is een bekend gezicht in lJlst en om-
geving als het om de Thuiszorg gaat.

Namens het Thuiszorgteam onder-
houdt Tineke het contact met de huis-
artsen. Wonden verzorgen en benen
zwachtelen vindt ze een leuk aspect

van haar werk. Als verpleegkundige
heeft zij in haar werk ook veel te ma-
ken met mensen die ernstig ziek zijn

en niet meer beter kunnen worden. Me-
nig cliënt en diens familie heeft zij be-
geleid in de laatste fase van het leven.
Stervensbegeleiding geeft Tineke veel
voldoening en wordt zeer gewaardeerd

door de cliënten en hun naasten. Tineke
heeft haar jubileum gevierd met haar
collega's in de Stadsherberg "Het Wapen
van lJtst", waar we genoten hebben van
een stamppotbuffet. Durkje hietd een
speech en ik had een lied geschreven

dat we Tineke met zh allen toegezon-
gen hebben. Van de organisatie kreeg
Tineke twee mooie gevulde btoembak-
ken. Van haar collega's kreeg ze een kle-
dingbon die ze bij Jenny's Boutique mag
besteden. Tineke, nogmaals van harte
geluk gewenst met je 2ï-jarígjubileum.

&. "'-'r.ïtrrli qlg

We hopen nog lang met je samen te
werken. Namens zorgteam Drylts,
Frou$e Tromp, wijlarerpleegkundige
Thuiszorg Drylts

Nieuws uit Nij Ylostins - Serious Request
Zoals altijd zo rond de kerstdagen orga-
niseer ik, samen metvrijwilLigers, altijd
een bloemschikochtend voor de bewo-
ners. Ze kunnen dan tegen betaling een
kerststuk maken. ïerwijl ik bezig was
met de organisatie, bedacht ik ineens
dat we dat geld ook konden besteden
aan Serious Request! En aldus geregeld:
opgeven via de site van 3FM en het Rode

Kruis, flyers rondbrengen in NY, colle-
ga's en vrijwilligers aanschrijven om ook

een bloemstuk bij ons te bestellen
voor het goede doel! En er kwamen
bestellingen binnen, bewoners gaven
zich op, sponsor gezocht die mee wil-
de betaten aan het benodigde groen,
materiaal bij elkaar gesprokkeld, al-
lemaal low budget, zodat er zoveel
mogelijk geld naar het glazenhuis
kon worden gebracht! We hebben een
heel erg gezellige ochtend gehad en
er zijn prachtige stukken gemaakt. Ook werden we nog vereerd met een

bezoek van Radio Fryslàn, die een erg
leukverslag van ons heeft uitgezonden
op de radio! We kunnen terug zien op
een erg fijne ochtend en de opbrengst
van € 165,00 is zaterdagochtend 21

december door ondergetekende in alle
vroegte gedoneerd in de brievenbus
van het Glazenhuis in Leeuwarden!

Klaske Hoeksma-Vellinga, namens de

activiteiten van Zorggroep Tellens,
Nij Ylostins
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Gezetlige kerstbijeenkomst Thuishotet /
Thuiszorg Zuidwest Friestand
In samenwerking met Thuishotet /
Thuiszorg Zuidwest Friesland is weer
een gezetlige kerstbijeenkomst georga-
niseerd voor de cliënten van team lJlst
op 12 december 2013 in de Schaapskooi

te lJlst. Ditjaar kon er onder het genot
van een kopje koffie met wat lekkers

lekker bij gekletst worden
over het thema: Zelfre-
gie. Dit sluit weer prach-
tig aan op een toekomst-
bestendige thuiszorg.
Het was een geslaagde

en drukbezette middag.



Verbouw Onclerhoud Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8ó51 ED lJlst
ïet. 06-10307939 / Fax 051 5-852881

sybrenvanderzee@hotmail. com
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Voor alles lvat
auto te maken
Rogmolewei 9
8ó51 EP l.f lst
0515-532386

met uw
heeft

Sels let grierne,
foar klap skildsrwurk geane jc nei yme
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Altijd r ertrouwd
dichtbij

Aulowascentrum
Openingstijden:
Maantlag 1/m vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zatevrlag:0.900 - 17.00 uur

Hair Care)
06-s0686653
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

Uw duurzame totaalinstallateur!

. CV-ketels

. Ventilatie

. Elektra

. Dak- en zinkwerk

. Service & anderhaud

.7^óóê^Ànêla^

. Zanneboílere

. Warmtepompen

. Hout / pelletkachels
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Roodhemsterweg 20 . ijlst
(0515) 41 53 07. www.gebr-sikma.nl
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8en:*!wd wal de juridische consequenties zijn van

vei'andcringen in uw persoonlijke situatie? Ëchtscheiding,
verhuizen. pensroel" schenken oí testament.

Konr l;:ng;s {lussen 14:0C en 17:00 uur) en krijg helder
*n e*flijk advies van uw notarls mr. Femmy Smink.
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Engels
Conversatiecursus

Bijles

Examentraining

www.talki ngmatters.nl

06-42837242

lJlst

Adviseur & bemiddelaar in
x verzekeringen
x hypotheken
x spaar- en pensioenvoorzieningen

wij nemen ats her mosetijk is uw ll.':ll!,.ïg^:,ill1?,ll
bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De Jasersherne 9

gewoon met een vraag. t,.rrï1".!'rt]ïl
welkom aan de Jagersherne 9 www'ha-eigenraam n

infocd ha -eio en raa m. n I
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Aan alle inw*n*i's vrn l"list

lJlst, 8 januari 201,4

Beste stadsgenoten,

Bent u geïnteresseerd in olles wot er speelt in lJlst? Hebt u altijd al eens
kennis willen maken met de Stadcoórdinator vanuit de Gemeente? Bent
u benieuwd naar het 2075FESTIVAL? Bent u nieuwsgíerig naar de

activiteiten von een bepaolde vereniging? Wilt u groog de medewerkers
von een vereniging rechtstreeks spreken? Wilt u líd worden von een
vereniging of deelnemen aan één van de actívíteiten die worden
georgoniseerd? Bent u benieuwd naar het gezicht van Stadsbelong?

lJlst is een kleine stad waar het verenigingsleven bruist. ïoch zijn er
inwoners die niet precies weten welke verenigingen, stichtingen en
andere organisaties er allemaal in lJlst actief zijn en waar deze zich mee
bezighouden. Daarom organiseert Stadsbelang lJlst een bijeenkomst
waar verenigingen, stichtingen, andere organisaties en inwoners elkaar
kunnen ontmoeten.

De eerste Verenigingsmarkt vindt plaats op 30 januari aanstaande
om 20.00 uur in Stadsherberg Het Wapen van lJlst!

Op de Verenigingsmarkt presenteert zich een groot deel van de lJlster
verenigingen, stichtingen en andere organisaties aan het publiek.
ledereen die zich betrokken voelt bij lJlst is welkom om kennis te
maken.

Met vriendelijke groet en graag tot 30 januari,

Bestuur van Stadsbelang lJlst



Vereniging Stadsbelang lJtst
Stadsbelang lJlst organiseert op 30 ja-
nuari a.s. een 'ïerenigingsmarkt" in
"Het Wapen van lJtst". Alle verenigin-
gen, stichtingen en andere organisaties
worden op deze avond in de gelegen-

heid gesteld om zich te presenteren.
Voor deze avond hebben al meer dan
25 verenigingen, stichtingen en andere
organisaties zich opgegeven. Variërend
van verschitlende sportverenigingen tot
het basisonderwijs uit lJtst, van Molen

de Rat tot Stichting
Nooitgedagt, van
2015FESTIVAI tot
Jeugd&Jongeren-
werk lJlst. Voor
deze avond heeft
Stadsbelang een tafef
stand geregeld en wordt "Het Wapen van
ïJlst" omgebouwd tot een gezellig markt-
ptein. Alte inwoners van lJlst zijnvan har-
te uitgenodigd om een ieder, op en binnen

het marktplein lJlst, te ontmoeten. De

avond wordt om 21.15 uur afgesloten
met een optreden van Singer Songwri-
ter Amarens. Als Stadsbelang lJlst willen
we, via It Kypmantsje, taten weten dat
er nog enkele tafets/stands beschikbaar
zijn. Ben je actief binnen een vereni-
ging, stichting en/of andere organisatie
en lijkt het je leuk om deel te nemen aan
deze ïerenigingsmarkti laat het Stads-
belang lJlst dan weten via info@stads-
betangijlst.nt.

rorrÍerïiVRl
30 januari om 20.00 uur wordt er in de

Stadsherberg Het Wapen van lJlst een
gecombineerde avond gehouden van het
2O15FESTIVAI en de Vereniging Stadsbe-

lang. Het lqram toer/allig zo uit dat beide
organisaties voor dezelfde avond de Stads- .

herberg hadden geboekt. ïïIat is er mooier
dan dat je elkaar gaat versterken? Het
2015FËSTIVA[ beleeft zijn 1e Vrijwilligers-
avond in 2014. Stadsbelang organiseert
zijn le Verenigingsmarkt waar alle lJlster
organisaties zich lnrnnen presenteren. Zie

daarvoor ook de flyer in dit Kypmantsje.

Het 2015FESïïl/At, samen met Mitlennium
Netwerk Frystán (MNF), presenteert zich op
de Verenigingsmarkt op dezelfde manier
als de andere lJlster organisaties: met een

stand of aan een tafeltje. De festivalwij-
wiltigers en andere (nieuwe) belangstel-
tenden kunnen, nadat ze de Verenigings-
markt hebben bezocht, vanaf 20.15 uru
aanschuiven in de zaal die gereserveerd is

voor het 2015FïSIWA[. Je kunt er praten

(en leuke plannen bedenken) over het fes-
tival in 2014. Alleen luisteren mag ook. En

we gaan iets vertelten over 5 en 6 september
2015, wanneer MNF zijn slotnanifestatie

organiseert en lJtst het nationale hoofdpo-
dium voor allertei lande[jke festiviteiten
rondom de Miltenniumdoeten wordt! 0m
onge\reer 21.15 uur kunnen alte aanwezi-
gen in de Stadsherberg genieten van een
oprtreden van AmaÍens, de winnares yan de
Singer-songwriter Contest rnn het afgeto-
pen 2015tïSïWAt We hopen heel veel IJt-
sters te zien op 30 januari vanaf 20.@ uur.
Namens de 2015ÊïSïWA[-organisatie en
het Millennium Netwerk Fryslán,

Janke J. de Paauw - Westra en Jos lkink
www.2015festivat.nt
www. millenniumnetwerkfwslan. nl

Uitpuitende Utherne bij Grote Gyrmfeest
Menig sportvereniging zou op de eerste
vrijdag van 2014 in De Utherne zijn ogen
hebben uitgekeken bij zoveel actie,
want men kon haast wel letterlijk over
de hoofden lopen gezien de overstel-
pende opkomst bij het Grote Gymfeest.
Deze tweede aflevering van dit lande-
Lijke festijn werd door thuisvereniging
G.V. De Stànfries en SSS uit Heeg geor-
ganiseerd. Na de succesvolle ouverture
in Sneek met daarbij ook een geweldige
belangstelling votgde het vervolg in de
IJlster sportzaal. De KNGU heeft daar-
bij aLs doetstetting Nedertand te laten
kennismaken met de gymsport. "En dat
is ze aardig gelukt", stelttrainster Pau-
lien Overzetvan De Stànfries. Via leuke,
uitdagende workshops en proeflessen

heeft men een programma dat geschikt
is voor kinderen vanaf 2jaan De alter-
jongsten, van nog geen drie jaar, lieten
zich ook volop in lJlst zien. "Het was
prachtig om te zien hoe enthousiast
deze kinderen zijn en hoe ze meede-
den", heeft Mieke Bergstra ervaren. In
totaal kwamen er 140 kinderen op het
Grote Gymfeest. Vooral de eerste groep
was erg vol, maar doordat we veel hulp
hadden. Liep het eigenlijk op gymrol-
letjes", zegt Mirjam Engelaar tevreden.
De favoriete onderdelen waren de grote
trampotine, tumblingbaan, slackline
en de parachute. Indien men zich op
deze onderdelen had uitgeteefd kon de
jeugd ook no g terechtbij de batanshoek,
de survivalhoek en het beweegplein.

"Laten we hopen dat onze jeugd zich
nu massaal aanmeldt bij een gym-
nastielwereniging, want bewegen op
erg jonge leeftijd is a[ heel essenti-
eet", atdus Paulien Overzet tot stot.

Prima start turnsters g.v. de Stànfries lJtst
Met 3 zilveren, 1 bronzen en een me-
daille voor de 4e plaats zijn de turnsters
van de lJlster gyrnnastiekvereniging het
wedstrijdseizoen toestetturnen bijzon-
der goed gestart. Zaterdag 11 januari
werd in Lemmer de 1e wedstrijd gehou-
den met de nieuwe oefenstof D2 en D3.

Lisse van der l(naap behaalde bij instap
D2 een 3e ptaats, Jildou de Bruijne kreeg
de zilveren medaille omgehangen bij de

categorie pup. 1 D2, haar ctubgenootje
Linde Bulthuis werd hier 5e. Het succes
ging door bij de 2 laatste categorieën op
D3 niveau. Maar liefst 45 deelneemsters

bij pup. 1 en Jikkie Wagenaar kreeg voor
haar 2e plaats de zilveren medaille, terwijl
Hannah Westloffvoor haar 4e plaats ook
met een medaille huiswaarts keerde. De

categorie pup. 2 was met 34 deelneemsters

ookzeer goed bezeten ookvoorAnouk Bok

een 2e plaats. Fantastisch geturnd, voor
de 2e wedstrijd op 29 maart worden de
puntjes op de i gezet en zullen deze dames
zeker weer hun beste beende voor zetten.



't Tomke
't Tomke is een
mooi klein bruin
vogeltje. Zijn
officiëte naam is
winterkoninkje, maar, zoals de mees-
te vogels, hebben ze wel bijnamen.
Zoals 'it tomke (Fries), it miske,
poverke, keuninkske en ga zo maar
door. De kleuren van een winterko-
ninkje zijn niet opvattend. Ze is don-
kerbruin, heeft zwarte stipjes en een
wit wenkbrauwstreepje. De buik is
grijs met bruine streepjes. 14Ie[ opval-
lend is het kleine staartje, dat altijd
omhoog staat. Verder zijn het kteine
druktemakers. Je kunt ze eigenlijk

het hele jaar horen roepen en zingen.
Voor zoh klein vogeltje is het getuid
zeer sterk en scherp. Het getuid komt
vaak uit de struiken, omdat dat in het
algemeen ook hun leefgebied is. Soms

denk je, dat je met een muisje (mÊske)
te maken hebt, omdat ze erg vlug zijn
en ze vliegen vaak laag over de grond.
Hun broedgebied is laag in het struik-
gewas. Het mannetje maakt vier of vijf
verschillende nestjes, waar het wouw-
tje een keuze uit moet maken. Welk
nestje naar haar smaak is, en het meest
geschikt, wordt gekozen en wordt door
haar met kleine veertjes aangekleed.
In het gekozen nestje worden twee
keer per jaar 5 à 8 witte eitjes (bruin-
rood gespikkeld) gelegd en uitgebroed.

De andere nestjes zijn speelnesten.
Alhoewel dit vogeltje een mooie winterse
naam heeft, kan ze stecht tegen strenge
vorst. Hee[ veet van haar soortgenoten
overleven dan de winter niet. Ze blijven
over het algemeen in hun broedgebied.
maar krijgen wel bezoek van hun soort-
genoten uit het hogere noorden. Is de
winter voorbij, dan vertrekken de gasten
weer naar hun broedgebied. Het voed-
sel van een winterkoninkje bestaat uit
spinnen, duizendpoten, wormen en ook
wet bessen. Omdat ze twee keer per jaar
broeden en hier niet altijd strenge win-
ters zijn, btijft hun aantal mooi op peil.

De vogelwacht lJlst-0osthem e.o.
Sjoerd Landman

Musical Mozes
Sinds september vorig jaar is een
groep enthousiastelingen, onder
de bezielende leiding van Janke de
Paauw-Westra (regie) en Koos Woudt
(muzikate leiding), bezig met het in-
studeren van de musicat Mozes, een
eeuwenoud verhaat, dat nog steeds
tot de verbeelding spreekt. De groep,
voor het grootste deel leden van de

Protestantse Gemeente lJlst, uitgebreid
met mensen, die het ookteukvinden om
met deze musical mee te doen, spelen en
bezingen het verhaal van Mozes, de man
die in teven bteef dankzij een biezen
mandje, werd opgevoed aan het paleis
van de farao, maar later werd geroepen
om het votk van de Hebreeën uit Egypte
te leiden. In het februarinummer van het
Kypmantsj e komtuitgebre ide informatie,

maar we geven hierbij alvast de data
van de voorstellingen, die allen in de
Stadslaankerk zutlen plaatsvinden :

. Vrijdag 28 maart 20.00 uur

. Zaterdag 29 maart: 20.00 uur

. Zondag 30 maart: 15.30 uur
en 20.00 uur.

Noteert u alvast een datum in uw
agenda? Informatie over het bestetlen
van kaarten volgt eveneens in februari.

FNP-SVUF gastfrij ffntfongen yn Drytts
De FNP-SWF skodde átdjiersdei. tegearre mei it aktive karbidteam
fan Drylts, alle ynwenners fan Sridwest-Fryslàn mei lfide karbidknallen wekker. Dit wie
tagetyk it startskot foar de kampanje foar de gemeenteried-ferkiezing s 20L4. It sin-
hale tema fan de ferkiezings is 'FïP: Midden yn de Mienskip!'. Under tafersjoch fan it
karbitteam gie de kampanjesite de loftyn en waard de kampanjeposter presintearre.

FNP Sridwest-Fr5ntán liet átdjiersdei yn
Drytts witte dat hja ktear binne mei de rol
fan opposysjepartij. ListtÊker Durk Sto-
ker beëage mei de donderjende lmallen
fan de karbidkanonnen de ynwenners fan
SÍdwest-F4rslàn wekker te skodzjen om't
de tNP sjocht dat harren omjouwing fer-
hrtearzet. De talcomst fan foarsjennings,
dt't de lêste desennia toch frijwittigers
opsetten binne, steane tnder druk. In
nije gemeenteried jout nije kánsen. Kàn-
sen om as lmwenners fan de stêden en it
plattetàn de lapen gear te smiten en yn
oparbeidzjen te sftiden foar de moaiste
gemeente fan Fr5;stán, SÍdwest-Fryslàn.
Grutste partij op 19 maart
De tïP-SltVF sit fol ambyajes en wol mei de
gemeenteriedsferkiezings op 19 maart as
grutste partijÉtde stimbuskomme. ïetom't
wyalles better witte, mar om'twyfine dat de
politykwerwerom moatnei de stjitte; nei de
mienskip. Dêr sit it ferstàn, de Ênderfining
en dêrwenje de minsken dy'tde gefolgen fan
gemeentlike bestissings fiete', sei listhlker

Durk Stoker yn it tàn fan Watze de Vries.
Rezjyrot en tokate ambassadeur
De tNP sei yn Drytts dat de gemeente in
krêftige rezjyrol pakke moat as it giet om
ekonomy en wurk. Wat tichtby te krijen is
hoegejo netfan fierte hetjen. [treatisear-
jen fan wentebou-projekten troch lokate
0ndernimmers soarget foar wurk tichtfu
en ferheget de leefberens yn de doarpen
en stêden. De tïP wol lokate en regionale
bedriuwen folle mear by oanbestedingen
bet0ke, net allinnich op papier mar ek yn
de praktyk. Oangeande wurk wol de tNP
dat der, yn neifolging op de lànlik ambas-
sadeur foar jeugdwurkteazens, in lokale
ambassadeur oansteld wurdt. Dizze lokate
ambassadeur moat 0nder it motto ïo ha
mar ien wurkjouwer nedich foar in goede
start" jongeren oan wurk helpe. lànlik is dit
suksesfol, yn SÉdwest-Fryslán moat dit ek.
De ambassadeur set him f0leindich yn om
jongerein oan itwurkte laijen. Eigen krêft
De fï{P qpt dat SÍdwest-Frys-
tàn Ítgean moat fan har eigen krêft.

Us gemeente is sa stadichoan grut gen6ch,
as daliks de Greidhoeke fan Littenseradiel
der noch by komt moat it dien wêze. Ek de
mjitte fan de provinsje Fr5ptán is grut genóch
om de regionate taken oan te kinnen, Sfid-
west-Frystàn hat gjin ránestêdproblema-
tyk. In stim op de tï.lP is dan ek in stim op
Frplàn. De FNP fynt dat wy fis "sfine ferstàn
br0ke moatte" en net samar opleine "rand-
stedelijke regelingen" fan it Ryk ien op ien
trochfiere moatte. Der komt al gendch op írs
óf de kommende jienen mei it fitfieren fan
de Wet Maatskiptike Understeuning. Der
steane fiiftich entirsjaste kandidaten Ét alte
wynstreken fan SÍdwest-Frystàn op'e fer-
kiezingstist. Ut Drytts steane Jelle Gerbran-
dy (6), Gosse Beerda (42) en SjoerdWiersma

@Q op'e [ist. De tÊde knatten yn Drylts
stienen symboat foar in eksplosive ferkie-
zingsÍrtstach. De fNP wol Ít namme fan atle

lmwenners fan SÉdwest-Fryslàn mei oan it
stjoer stean de kommende riedsperioade.

ï



Force Wheetz, een nieuw bedrijf, gevestigd op Eegracht 51 it IJts!
Een intenriewmetRykVenema, in Canada ge-

boren en sinds 2007 woonadrtig op de gracht.

Hoe komt een Canadeesverzeiltin IJIst?

Dat is een goede waag! [k ben inderdaad
in Canada geboren. Ik heb een deel van
mijn jeugd in Engeïand gewoond en lauam

net vóór mijn 16e verjaardag naar Neder-
tand. Mijn Canadese vader woonde al een

aantal jaren in Leeuwarden. Daar heb ik
gewoond totdat ik Majanka leerde kennen.
Via haar ben ik eerst in Sneek en uitein-
delijk in lJlst terecht gekomen. Inmiddels
wonen we hier al meer dan zes jaar en ik
voel me hier op de gracht prima thuis.
Jouw bedijf heet Force Wheelz, wat is het
voor eenbednjf?
Force Wheetz is een eenmanszaak en is ge-

specialiseerd in het produceren van hand-
gebouwde fietswieten voor o.a. racefietsen
en mountainbikes. Atles wat ik maak is
"custommade"naar de wensen en eisen van

de klant. Een wiel bestaat uit vier onderde-
len: een velg, een naaf, spaken en spaak-

nippels. Hierin zijn werkelijk duizenden
verschiltende combinaties te maken, puur
op basis van de wensen van de ktant. Denk

hierbij om het gewichtvan de ktant, de ma-
nier van rijden, het budget van de klant,
en uiteraard wit het oog ook wat, dus ook
het uitertijk. Na de adviesfase, dus samen

met de ktant de wielen samenstellen, volgt
het bouwen zetf. Dit is een specialisme dat
zeerweinig mensen beheersen. fijdens het
bouwen van een wiel zijn er attertei ver-
schi[ende technieken die toegepast kun-
nen worden om enroor te zorgen dat een

wiel goed, sterk, strak en betrouwbaar is en

btijft. Dit, in combinatie met het deskun-
dig advies vooraf, zorgt ewoor dat de klant
iets héét bijzonders krijgt onder zijn fiets,
waar hijjarentang pleziervan kan hebben.
Voor racefietsen en mountainbikes zijn
de wielen zéér betangrijk in het bepaten

van een goed weggedrag en vooral ïj-
beleving" van de fietser. Ik lcijg dan ook
regelmatig het comptiment 'ïlc heb een

nieuwe set wieten, maar het voelt alsof

ik een nieuwe fiets heb!". Dat is wat ik
graag hoor en dat geeft eer aan mijn werk.

Hoe kom je op het idee om wíelen te gaan

bouwen en hoe leer je dat?
Nou, datis langzaam gegroeid. Ikben alja-
ren gek van fietsen. Niet atleen het kijken
van de Tour de FÍance, maar ik fiets ook erg
graag zelf. Ik begon mij te verdiepen in de

lernstvan hetwielbouwen, de verschiltende
techniekenhieryoor, en wat er altemaalvoor
nodig was. Daarnaast had ik contact met
verschiltende wietbouwers over de hele we-

reld en heb uiteindelijkmijzelf eentechniek
aangeleerd die goed bij mij past. Na een wiel
voor mezelf te hebben gebouwd heb ik deze

ook op Marktptaats aangeboden. En toen
ging het ineens snel. Door vooral l\rvitter en

andere social media is alles in snetteinvaart
gegroeid en heb ik in 2013 enroor gekozen

om mijn baan op te zeggen en me fulttime
te gaan toeleggen op het wielbouwen.
Wie zijnjeklanten?
Mijn klanten hebben allemaal gemeen dat
ze fietsers zijn die op zoek zijn naar een

zeer hoogwaardig product. Dit zijn recre-

atieve fietsers, tot fanatieke amateurs, tot
professionals in zowel Nederland, maar
ook in Betgië, Spanje, Noorwegen en Duits-
[and. Verder doe ik freelance werkvoor een

Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is
in het produceren van carbon fietswielen.
Ook mag ik de Koninklijke Nederlandse

Wietren Unie (KNWU) tot mijn klanten
rekenen. In opdracht van de bond heb ik
een aantal wielsets gemaakt voor de be-

lofteptoeg Mountainbikers om gebruikt te
worden tijdens hun weg naar de Otyrnpi-

sche Speten in Rio de Janeiro in 2016. Naast

een aantal Nederlandse Kampioenen bij

de jeugdcate-

gorieën, heb ik
ook de wielen
gebouwd, waar-

mee Wim Shoe-

tinga in 2012

zijn overwinning

$dens de Zes-

daagse rran Rot-
terdambehaalde.
Recentetijk modrt ik ook de Nedertandse
prof thomas Dekker in IJtst verwelkomen
toen hij zijn handgebouwde wielset kwam
aftralen. Als wielbouwer een groot compli-
ment om wielen voor hem te mogen ma-
ken en als liefhebber bijzonder om 1homas
Dek:ker thuis aan de koffietafel te hebben.
Hoe komtThomas Dekker bij jouterecht?
thomas was op zoek naar een bepaald
soort wiet dat niet door de sponsor wm
zijn Garminploeg gemaakt wordt. Hij deed

een oproep op ïWitter en een kennis van
hem, een klant van mij, adviseerde force
Wheetz. Diezetfde middag betde Ïhomas
vanuit een trainingskamp in Spanje. Te-

rug van het tainingskamp maakte hij
speciaal de rit van België naar Lllst om
zijn wielen te haten. Erg leuk natuurtijk!
Waarben jij trots op?
Ats we het over Force lAlheelz hebben ben ik
trots op wat ik in een relatief korte tijd heb
opgebouwd. Er zijn weinig wielbouwers in
Nedertand die het op deze manier dusda-
nig professioneel aanpakken en voor zo\ter

ik weet ben ik de enige die het als volledige
baan heeft. Ik kan dus iets watmaar een paar

menseninNedertandlonnenen doen. ledere
dag de bestewielente maken, daawan genie-

ten en hier mijn succes rran te maken, zeker
in deze tijden, is iets
waariktrots op ben.
e: info@forcewheelz.nl
i: www.forcewheelz.nl
t:06-27252675

FBRCE
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Activiteiten in't Honk

Na een zeer geslaagd après skifeest

en drukbezochte nieuwjaarsreceptie

zijn we alweer toe aan de votgende ac-

tiviteiten. Er sluiten zich steeds meer

mensen aan, wat de zaak aangenaam

maalct.ltlle hebben hetvotgende in petto:

25 januari opnieuw Freak out!, een be-

stoten terugkomavond voor degenen

die de lagere school vorig jaar hebben

vertaten en nu in de brugktas zitten.
De eerste Freak out was gehouden aan

het einde van vorig schooljaar. We ho-
pen opnieuw op zoh grote opkomst.

30 januari staatt Honkin "HetWapen van

IJtst" op de Verenigingsavond van lJlst.
10

1 februari treedt de band Dutch Roots op

(zie foto), met covers van eigen bodem.

Niet a[een Nedertandstalig, maar ook werk

van Golden Earring, Herman Brood etc. Ze

gaan het succes van hun laatste optreden

in 't Honk vast en zeker overteffen. Het is

een avondvoorjong en oud, kom dus atlen

langsin'tHonk. Enteeaandezaalis € 2,50.

1 maart is er een Hollywood feest. Kom ver-

kteed ats filmster, supeÍïnitn of batman.

Wij zorgen voor een echte filmsfeer. Etke

wijdag is het bovendien "Chill factoqy''

vanaf 19:00 zijn we open voor de jeugd.

Mochtje een leuk idee hebben om te doen

in 't Honk, dan kan dat attijd. Stuur ons

gewoon een e-mail op jitrvldst@gmait.

com, of votg ons op twitter @ThonklJtst.



"Morgen
mannen."

"Goedemorgen
Peke."

"Jongens", begint Peke, "nog fotte tok en
seine yn it nije jier." "Hetzetfde Peke."
Ben je Kerst en oud en nieuw weer goed

doorgekomen Peke?" ïa jongens, maar
wat me wel is opgevatlen, heren, dat su-
terige kerstboompje in het haventje."
"Dat hebben we a[ vaker gehoord Peke."
"Er zit een verhaal aan vast jongens. De

0ndernemersvereniging excuseert zich
hier voor. Ze hadden een heel goed ver-
haal hiervoor. f,r was een 10 meter hoge
boom besteld in de Noordoostpotder, een
hele mooie. Maar hij moestwel opgehaald
worden. Zijsting had die dag geen wacht-
auto ter beschikking en Stienstra en Van

der ltVal al evenmin.Geen probleem, zei
Piet, de eigenaar van de ponton waar
de kerstboom op moest. Ik heb wel een

flinke kar, dat kan best. Ik heb er ook wel
eens een mast op gehad van 10 meter.

0p naar de polder, de boom op de kar
en terug naar lJtst. Maar wat gebeurt?
Een politieauto zag hen rijden. Stop. de

tading was te [ang. Ze kregen geen be-
keuring, zo gaat hun verhaal, maar het
onderste gedeette van de kerstboom
moest er af. Dus de zaag er in en 4 me-
ter er af. Daarom dit jaar een "suterig"
boompje. Maar dit is niet attes jongens.
Nu het echte verhaat. Het verhaal tot en

met de rit met de

auto en de kar
naar de polder is
waar, maar toen
ze met de auto op

de lendrachtswei
net buiten lJlst
reden zagen ze

een kerstboom
op een praam lig-
gen. De heer P.

Spoetstra heeft
nieuwe steigers
gekregen en de

Ifieestql staan kerstbomen, soms hangt er
het plafond. IJlst had voor een dag een

mooie kerstboom voor hun huis stond in
de weg en moest afgevoerd worden. En

die lag op die praam. Piet zei tegen zijn
maat kijk, hier ligt een boom. We hoe-
ven helemaal niet naar de polder en nog
goedkoper ook. Dat kunnen we niet ma-
ken, Piet. Maar de boom in de polder werd
al afgebetd. Daardoor en daarom dit jaar
een kleine havetoze boom. Goedkoop,
maar niet mooi. Hoi mannen." "Hoi Peke."

wel eens eentje aan
Iiggende kerstboom!

Ferhaten fan de foarsitter
7. Winter '96 -'97
Foarich jier ha wy it oer de winter '95-'96
hán, wie der in soad iis en ha wy de tocht
mei És 4 riden. En no, 1m de winter'96-'97,
is it wer atlegear iis. tt wie hast net te leau-
wen. We ha wer in soad op de redens stien. It
bestjoer fan de lJlster Schaats waard al wat
senuweftich, se moasten mar es fuelkoar
komme 3rn ferban mei de toertocht'Rondje
van [Jtst'. [t draaiboek fan Lammert Koster
lei wol ktear. Der moasten in stik as fjouwer
stempelho$es komme, dan koen' je op de

romte wat yn de lijte stean te stempeljen.
W!, Jancko en ik, op 2 jannewaris, woans-
deitemoarn, nei Ljouwert ta. Yn de BBF

wurkpteats oan't seagjen en oan't slsoev-
jen, we wienen hast klear! Hearden we

t healwei totven, dat der freed 4 jannewa-

ris de alvestêdetocht holden waard. fionge,
jonge dat ek noch. No waarden we hielendal
gek yn de holle. Hup de ho$es op de karre
en nei hfls, ho$es fan de karre, ite, + 3 oere
stie ik alwer op redens. Jancko woe net mei,
as hy wie al fuort, ik wit it net krekt. No, ik
de Sridwestlroeke mar1m. Yn Steat oankom-
men soe ik de Luts ek wol efkes oer kinne.
Dan komme jo sa by de Galemadammen Ét,
no dan kin ik ek noch wol efkes yn Starum
sjen, it begÊn sa stadichjes oan a[ wat te
skimerjen. Yn Starum kin je wer werom oer
de mal, mar ik kin ek wol oer Hytpen - War-
kum, kin ik miskien by Maartje (skoansus-

ter fan B. Weersta) kofie drinke, want ik
hie niks meinommen, sels net iens in beurs.

Bauke soe wolsu;zez dit is no krekt wer Ger-

rit, noait wat meinimme. Ik hie mazzel want
Maartje wie ek noch thris. Ik hie Frou$e ek
wen belle wêr't ik siet, hoegde dy net ffn-
gerêst te wêzen. Ik bin sa oer Boalsert nei
his ta riden en goed heatwei sànen wie ik
wer thÍs. De oare deis moast ik noch ach-
ter in kaart oan. 'Daal ik niet lid ben', wol
potinsjeet, mar ja, dan binne je wer Étlotte,
koe ik de kaart fan Jan Schilsta wol lcije,
dywie netyn foarm, in mgaie betide. Dat ik
de tongersdei mei Jan nei Ljouwert en dat
slagge allegearre bystnder. Jancko hie de

kaartek, datwyde moarns,4 jannewaris be-
tiid mei de tein nei Ljouwertta, dan komme
jo yn dy feemerke tinten. Ik fietde my laekt
in skiep hrsken dyhekken. 0ngefear kertier
oer sànen mochten wy starte. Moasten we
toch sah nauwe ritgong nei bfiten ta. Stie

der sah grou frommis, mei in grutte oranje
sjaal en in Unox m0tse op. Erika Terpsta
dus, dy fleagen we allegearre om de hals, in
tÍt en wy nei it iis ta. Heaïwei achten hie-
nen we de redens finder en fuort. No datwie
drekt de beuk deryn en 1m in omsjoch wie-
nen wy yn Drytts. Dêr ha we kofje dronken.
De froutju hienen fan atles moai op de kant
fan de wál klear setten. B6te en broadsjes ha
we by ris stutsen. Ën wer fuort, it like wot in
weds@d. Lel,rker foar it lapke, foar dat we it
wisten, wienen we 1m Starum. Fan6f Starum
wie it op de kop yn de w1m, no komt it der op
oan.ltï!wienenyn de buertfan Hytpen, ikop
kop, wat stagje en ftLmme, mar ik hearde wol
stinnen en kreunen. Siet der in hiete stiert

achter, ynienen in slseau Ít it achterein, ik
hearde wol dat it Jancko wie; ï'Íoat it no sa
gek, hàtd dyyn'.'Ehjonge, even oan debeam
skodzje', ja, want ik fietde my bearesterk.
Tat oan de beam skodzje dat dochst fan de
middei ma/. No dêr hie der miskien ek wol
gelyk oan. Vt& om beurten op kop. Och ja,
je fine de ploechjes wol. Sa by Barthlehiem
oankommen hie ik best lêst fan m1m linker
foet. Ik sei tsjin Jancko:'Dy foet koe wol
beferzen wêze.'Tocht it sear?"Ja, fansels.'
Tan is er net beferzen. Wat moatte we no?',
seiJancko. Ik sei: Trochgean."Komtfan dat
gejei fan fannemoam.''Eh jong, dat hat der
neat mei te meitsjen.'Yn Doklrum oankom-
men bin ik even nei de EHB0 west, redens
findenuei, sokken Írt, dywienen dweiltroch-
wiet fan't swit. In frommeske fan de EHBO

hat lekker oant shiken west, sa stadichoan
lcige ik wer in bytsje waarmte yn'e poat. Mar
ja, dan moatte dywiete sokken wer oan en
lcij de redens dan mar werris Ênder. It is in
ferslarorrends raar gefoel. De kop der foar
en ride. Komme jo dêrAtdtsjerkfoarby, ha se

fude finish dygrutte slgmwerpers allegear-
re dizze kant opstean. Man, atje net oplet-
ten leinen jo mei de snrit op de potderdyk. Ik
snap it net. Jancko hie der gjin lêst fan, dy
koe wot katte-eagen ha. Sa by de fkrish oan-
kommen, ófstimpetje en yn de bus, leldrer
de poaten op de ferwaarming en nei it FËC

foar de noadige formaliteiten en dan mei de
tein nei Dryïts. Al mei at, dit wie in echte al-
vestêdetocht. [n pear moanne letter lcige ik
fan Jan Schitsta it alvestêde-lsÍrske.
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Toanietnijs fan '0p Triljende Skonken'
Yn it Himsterhfis yn Easthim spilet'0p Triljende Skonken'op freed
3l jannewaris en sneon 1 febrewafis2otí 'Skik ris wat op ju'
Ktucht fan Ray Cooney en John Chapman

Freerk hat mei syn kompanjon Henk in
Íttjouwerij yn berneboekjes. Freerk en Jo

sille neiin diner foarÍtjouwers. Henkis in
frouljusgek. Hy hat in ófspraak makke mei
juffrou ltVarnink en tinkt dat hy dan wol
mei har terjochte kin yn it appartemint
fan Freerk en Jo. Henk syn frou, Linta, hat
him at in setsje toch en wol him te pakken
nimme.SynoegetWouter it en wol mei him
in noflike jffn ha yn itselde appartemint.

Dan is Arend de 'designfintwerper'der
noch, dy't wat mei Sylvia, it au-pairfamke,
hat en ek gebrtk meitsje wol fan deselde

romte. As Olijfje Smid op it toaniel komt,
rint atles oars as elkenien graach wotlen
hie. Stof gendch foar healwize tafere-
len en ferwarring. Spilers: Hessel Wittem
Veldhuis, Evie van Popta, Frida ïekstra,
Leo de Ree, Sijtze Buma, Sara de Jager,
Hendrik áe Leeuw, Botsje Kim en Reina

Kroes. Rezjy: Jan Huisman en Aafje Stotte
Plak Himsterhírs, De Cinget 20, Eastïim
Tiid: 19.45 oere

Ynkee: € 7,50, ffnder de 72 jier € 2,50
Ynfo: optritjendeskonken@gmail.com

Je gaat pas iets waarderen als je snapt wat ie ziet! 1;* i;dwest_ Fr y: tá nl-^---:^ -:----.- t- 
---|

In opdracht van de gemeente Sridwest- niet alteen getracht deze kennis nieuw [e-
Frystàn en stichting lJlst 750 is er afgelo- ven in te blazen, maar ook gehoopt op een
pen zomer een prijswaag uitgeschreven herwaardering van een prachtig product.
voorhetontwerpvannieuwestadsentrees Samen ontwerpen metde bewoners en het
voor lJlst. De 9 entrees, die deels uitge- samenbouwenmetdeambachtstieden,dat
voerd zouden moeten worden ats bakens
en deets ats informatieborden en of be-
wegwijzering, zullen worden geplaatst bij
de water- en de wegentrees van lJtst. De
gemeente SÉdwest-Frystàn en de stich-
ting lJtst 750 hebben voor deze opgave 4
bureaus uitgenodigd om hun plannen te
presenteren. Uiteindetijk zijn 3 bureaus
op de uitnodiging ingegaan. Het bureau
van Nlmke-Rixt Jukema; NRJ architec-
tuur, is hierbij ats winnaar uit de bus
gekomen. Hoewel Nynke-Rixt Jukema
op a[[e beoordetingspunten het hoogst
heeft gescoord is het ontwerp wat ze
presenteerde nog lang niet af. "Hoe het
ontwerp er uiteindetijk uit komt te zien
hangt af van het gesprek wat ik graag

met de lJlster bevolking wil aangaan".
Nynke-Rixtwit graag door middelvan een
4-tal workshops en een tentoonstelling,
in bijvoorbeeld een teeg winkelpand, er
achter komen wat lJlst voor haar inwo-
ners en haar bezoekers betekent. Door
gebruik te maken van onder andere een
3d printer die met hout print hoopt ze met
etkaar bakens te gaan ontwerpen. Een

ander belangrijk uitgangspunt voor de
uitschrijvers van de prijswaag was; IJlst
Houtstad. Daarbij zou het hout niet at-
leen een middet zijn om te bouwen, maar
speett hout ook een belangrijke rol in het
vertellen van het verhaat over de geschie-
denis van deze plek. Hoewel lJlst een
rijke historie heeft op gebied van hout-
verwerking, scheepsbouw en industrie,
is er de laatste paar decennia veel van die
kennis vertoren gegaan. Door de nieuwe
stadsentrees te realiseren met ambachts-
lieden uit alte hoeken van Europa wordt
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is waar de prijswaaginzending van Nynke-
Rixtom draaide. "Hetsamen ontwerpen en
bouwen werl:t inspirerend, bevordert de
communicatie en vergroot de betrokken-
heid bij het onderwerp. Het is een methode
die ik wel eens vaker heb toegepast, juist
om de bewustwording te stimuteren. De
opdracht hier in lJlst is, dat de entrees er-
voor zorgen, datje je als bezoeker welkom
voelt en dat er misschien minder hard ge-
varen wordt. Daarnaast moest ik proberen
een bredere doetgroep aan te spreken dan
alteen de watersporter. Een comptexe op-
drachtwelke atteen tukt_wanneer je men-
senweet te verassen en nahrurlijk door het
juiste verhaal te vertetlen. Want je gaat pas

iets waarderen ats je ook snapt wat je ziet!"
Meer informatie?

De projectgroep houdt u op de hoogte van
de voortgang van de projecten.
Heeft u tussentijds wagen?
Bel dan met de heer N. Lakhi van de
gemeente SÉdwest-Fryslàn, tetefonisch be-
reikbaar op nummer: 0515-489000 of via
friesemerenproject@ g emeenteswf .nl.
De werkzaamheden van Het Friese Meren-
project in gemeente Sridwest-Frystàn zijn
ook te volgen via ï\uitter: @SudwestFrtFMP

Er zijn nog enkele gelijkvloerse appartementen

beschikbaar in woon- en ontmoetingscentrum

Nlj Ylostins. Leeftijdsgrens 55+.

Naast veiligheid en geborgenheid is er aandacht voor

uw persoonlijke wensen. Êxtra's op uw verzoek:
. Persoonlijk zorgpakket van Zorggroep Tellens

(24 uur per dag)
. Maaltijdvoorziening
. Breed activiteitenprogramma
. WMO hulp in de huishouding
lndeling: woonkam er 22 m'zi 1 slaapkamer 13 m?;

keuken, badkamer, toilet en tuin oí balkon.

Meer informatie is verkrijgbaar op onze vestiging in

Sneek, Almastraat 14. U kunt ook bellen met Elkien

op teletoonnummer 0513 ó35 735.

elkien



Het kan echt!
Leren tekenen in 7 lessen
Zien en de Kunst van het Tekenen door Mijk Cando:
Tekencursus van 7 lessen start dinsdag 4 maart 2OÍ4 in lJtst i ''.i

Voor líVie:

Je hoeft beslist geen tekentalent te
hebben, enkel het vertangen om de we-
retd om je heen met pottood op papier
te verbeelden.
Wat doen we:
Leren tekenen is in werkelijkheid een
kwestie van leren waarnemen, leren
zien. Dat is waar het om gaat in deze
tekencursus: de Kunst van het Zien.
Een kunstenaar tekent allereerst met
de ogen. Met het tekenen doe je een
ontdekkingsreis waarin je met gerich-
te oefeningen leert tekenen naar de

werkelijkheid, met ats belangrijkste
gereedschap je ogen, je toegewijde aan-
dacht, potlood en papier. Ook gaan we
met andere ogen kijken naar het werk
van grote kunstenaars en luisteren naar
hun inspirerende woorden over dat
wonderlijke proces van creativiteit. Met
deze tekrinmethode ontwikketje hetver-
mogen om te Zien, waarmee je de wereld
om je heen kunt tekenen: een bloem,
een takje, een btad, we tekenen naar
de natuur. Zo vind je in het meditatieve
tekenproces een tijdtoze rust enweugde,

een werkelijke verrijking van je leven.
trVie geeft er [es:
Drs. Mijk Cando (1955) pedago-
ge en beeldend kunstenares. Zien
en de Kunst van het Tekenen is
een unieke methode, waarin haar
eigen tekenervaring gecombineerd
is met de wetenschappelijke studie
van dr. Betty Ëdwards en de filoso-
fie van kunstenaar Frederick Franck.
Inschrijven:
De cursus omvat 7 lessen voor 140
euro en start dinsdag 4 maart 2014
in het Museum Nooitgedagt in lJlst,
Eegracht 11. Er zijn 2 lesgroepen:
dinsdagochtend van 9.30 tot 12 uur
en dinsdagavond van 19.00 tot 21.30
uur. Informatie en inschrijven bij
Mijk Cando: www.mijkcando.exto.nl
of telefoon: 06-871344L9,

:, r:l
,- t ,{Í\

Ile Kogge doneert 560 euro aan Serious Request
De leertingen van De Kogge hebben
voor de kerstvakantie bestist niet
stilgezeten. Uiteraard nam de school
deel aan Serious Request, want dit-
maal zamelden de Koggegangers 850
flessen in die in totaal de mooie som
van 560 euro opbrachten voor het goe-

de doel. "Een prachtig resultaat", ver-
woordde directrice Greetje Veenstra de

mening namens het gehele team. 0p
de donderdagmiddag en -avond werd
op De Kogge het traditionete kerst-
feest gevierd. Vanaf 17.00 uur tot
19.00 uur werden er in de gemeen-
schapsruimte door de groepen 5

t/m 8 stukjes opgevoerd, muziek ge-

maakt en kerstliederen gezongen.
In het speeltokaat werden er door de

groepen 7t/m 4 ook spetletjes en stuk-
jes opgevoerd en dat ging ook gepaard
met kerstsongs. Vanaf 18.00 uur trok-
ken leerkrachten en leerlingen zich
terug in de lokalen en werden daar
de nodige zelf meegebrachte lekker-
nijen verorberd. Nadien was het op
het schoolptein nog een drukte van
belang waar ouders zich de vele deti-
catessen prima lieten smaken.

'ïoga bij Minke" in lJtst
Het is zover! Mijn wens om in lJlst
yogatessen aan te bieden wordt wer-
kelijkheid. Nu ik een geschikte ruim-
te gevonden heb in Nij Ytostins, waar
voorheen de kinderopvang in zat,
kan ik van start. Verschillende men-
sen hebben hun belangstelling a[ ge-

toond. Je bent van harte welkom op
de maandagavond van 19.00 uur tot
20.15 uur of op de wijdagochtend
van 9.00 uur tot 10.15 uur. Je kunt
wijblijvend een gratis proefles volgen.
Wie is Minke?
Zelf doe ik at meer dan 10 jaar aan
yoga en het levert me veel op, zowel
fysiek als mentaal. De opleiding tot

yogadocent heb ik vorig jaar afge-
rond. Deze vierjarige opleiding in Gro-
ningen, is erkend door de vereniging
voor yogadocenten. (http://yogane-
derland.nl ) Ik geef les in Sneek bij
het Body&Mind Center (http://www.
bodymindcenter.nl) en nu dus ook in
IJlst. Waar ik warm voor loop is een bij-
drage leveren aan het welbevinden van
mensen, vanuit mijn eigen ervaring
en expertise. Mijn yogalessen en mijn
baan ats jobcoach passen daar goed in.
Hatha Yoga
De yogavorm die ik aanbied is Hatha
Yoga. Dit staat voor verbinding van
lichaam en geest. In mijn lessen

zijn de houdingen een middel om in
contact te komen met jezelf. Het accent
tigt niet op het kunnen van een houding
maar op het enraren eïvan. Deze vorm van
yoga is zacht en aardend met votdoende
fysieke uitdaging, op ieders niveau, om
kracht en soepelheid te kunnen ontwik-
kelen. Het lichaamsbewustzijn wordt
vergroot, je enraart de spanningen in je
[chaam en leert hoe je ze vewolgens los
kunt laten. In een ontspannen lichaam
kan je geest rustiger worden. Je kunt
ontdekken hoe het is om met compassie
en acceptatie naar jezelf te kijken. Voor
opgave ofinformatie kunje contact opne-
men met Minke van der Veer 06 2 5L72929
of minkevandenreer@ gmail.com.

Koersbal voor Senioren uit lJtst en omgeving
OPROEP!

We zijn bezig een Koersbalclub op te
starten in het woonzorgcentrum
Nij Ytostins te lJlst!
Het wordt binnen gespeeld, dus ook

met slechtweer ben je er even lekker uit!
Senioren uit lJlst en omgeving kunnen
zich hienroor aanmelden via het vol-
gende mailadres: jfolkertsma@zorg-

groeptellens.nt t.n.v activiteiten/koersbal

of via: Telefoonnummer: 0515-5 37647
Mobiet: 06-27807922.
Graag tot ziens in Nij Ytostins,

Brenda Delea

Klaske Hoeksma-Vellinga
Activiteiten Zorggroep Tellens
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MAANDMENU FEBRUARI
vooR 2 PERs. sLEcHTs € I 6,so

WWW.WENZHOU-IJLST.NL
: ....' MENU Ai
Babi Pangang Kipfilet Kerriesaus
Foe YonqÏaí uiiri Loempia's (4 st

, ,'' MENU 'B
BabiPangang KipfiletKerriesaus
Foe Yonq Hai ano Gor 4st

MENU A EN B MET GROTE WITTE RIJSÏ NASI OF BAMI

Vanaf € 15,00 gratis kroepoek

Onbeperkt eten en drinken in restaurant
Wenzhou in de maand februari!

Volwassenen € 18,00 p.p.
Kinderen van 3-11jaar € 10,00 p.p.
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fn mijn solon gebruik ik dehuidverzorgingsproductan
en de moke-uo von Oriflome

Ook geef ik grdtis workshops von Oriflome bij gastvrouwen ïhuis

Wilt u een ofsprook moken voor een behondeling of een workshop?
Diï kon ïelefonisch of per moil.

Tel. 0515-53 2907 / 06 -16113027
i nf o@schoonheidssalonyti no.nl
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ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

HUISMANBtrUWIJLST.NL
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DE FINNE 6
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EHBO-vereniging lJtst ê.o.
EHBO-vereniging lJlst e.o. bestaat
uit een actieve club mensen, die bij
diverse (sport)evenementen eer-
ste hulpposten bemannen. Ook ver-
zorgt de vereniging herhalingstessen
voor EHBO/reanimatie, deze wor-
den gegeven van september tot en

met januari in de grote zaal van
wooncentrum Nij Ytostins, Ytostin-
slaan 1 te lJtst. Mocht u hiervoor
betangstelting hebben en heeft u
een EHB0-diploma dan kunt u con-
tact opnemen met de secretaris,
Willem de Schiffart, tetnr. 532640.

Langs deze weg witlen we onze dona-
teurs hartetijk danken voor hun bij-
drage! Sinds 1 januari 2074 zijn we
ANBI-gecertificeerd, dit betekent dat
uw gift aftrekbaar is voor de aangifte
inkomstenbelasting. Wij wensen een
ieder een goed en gezond 2074 toe!

Beste senioren uit lJtst en omgeving,
Er is een foutje geslopen in het stukje
over de teken- en schildercursus wetke
we gaan aanbieden in Nij Ylostins: Wij
schreven per abuis over Nij Ytostins
als zijnde een ontmoetingscentrum,

maar dat moet zijn: W00N-Z0RG-
CENïRUM en het is de bedoeLing
om van de zaal in Nij Ytostins een
ontmoetingsptek te maken voor
senioren uit lJlst en omgeving!

Onze excuses en graag tot ziens,

Brenda Delea
Ktaske Hoeksma-Vellin ga

Namens Zorggroep Teltens,
Nij Ytostins

Boelorerkoop Bibtiotheek lJlst
De bibliotheek in lJlst
boeken afgeschreven.
tot 1 maart wordt er in
theek een boekverkoop

heeft veel
Vanaf nu
de biblio-
gehouden.

Zoekt u dus nog leuke, mooie, span-
nende of interessante boeken, dvd's
en luisterboeken of tijdschriften?
Kom langs in de bibLiotheek tijdens

openingsuren: maandag van 14.30
uur tot 18.00 uur en van 18.30 uur tot
20.00 uur.
Woensdag en vrijdag van 14.30 uur
tot 18.00 uur.

Recreanten gezocht!
Ongeveer twee jaar geleden stond er
een oproep in het Kypmantsje om een
recreantenteam volleyballers op te star-
ten. Daaraan werd zoveel gehoor gege-

ven, dat het team nog steeds bestaat.
Echter, wij kunnen wet wat extra spe-
Lers gebruiken. Tot nu toe bestaat het

team alteen uit dames, maar heren zijn
ook van harte welkom. t4le trainen een
keer in de twee weken op de woensdag-
avond om 19.30 uur (oneven weken)
onder de enthousiaste leiding van Ed
Kieftin de Utherne. Devoonrvaarden zijn
eenvoudig: geen verplichte aanwezig-
heid en je betaatt alleen wanneer je komt

(slechts € 2,00 per keer, contant be-
talen). 0nze eerstvolgende training
is woensdag 29 januari (12 februari).
Zie voor andere data onder'agenda'.
Dus...namensons alten:vanhartewelkom !

Ëd, Thea, Evetien, Wieke, Rixt, Jildou,
Francis, Ytje, Pytsje, Grietje-Paula,
Aafke Anna en Janna

Nieuws uit de huisartsenpraktijk ffi
Allereerst voor iedereen een goed en
gezond 2014 toegewenst namens alle
medewerkers van de huisartsenprak-
tijk. Komend jaar gaat er weer een he-
leboel veranderen in het zorgtandschap

en in deze bijdrage wilten we u hierover
bijpraten. De eerste lijn (d.w.z. een ba-

sisvoorziening zoals bijv. de huisarts)
heeft de wind in de rug en dat is op zich
mooi. Er is een wens tot meer zorg dicht-
bij huis. De gemeenten krijgen hierin
een belangrijke roL zij gaan steeds meer
zorgtaken vormgeven en coórdineren.
0mdat er lokaal bekendheid is, verwacht
men meer maatwerk en passend beleid
te kunnen realiseren. Een belangrijke
doetstelling van de regering is echter
ook het binnenhalen van fikse bezui-
nigingen en dit zal ongetwijfeld leiden
tot hindernissen op dit pad! In de af-
gelopen jaren zijn wij al ingesprongen
op deze ontwikkelingen en zijn we ver-
dergegaan met praktijkondersteuning:

praktijkverpteeg- Ylostinslaan 3, 8651 AR lJlst

kundige Maryse van der Ree heeft een
vaste plaats in ons team en heeft haar
rol in de zorg voor ouderen, mensen met
suikerziekte of longproblemaËek. Ook

voor hart/vaat risico, zoals bijvoorbeeld
hoge btoeddruk kunt u bij haar terecht.
Annemarie Balt heeft het afgelopen jaar
haar opleiding voor praktijkondersteu-
ner glansrijk afgerond en werkt nu dus
in een dubbetfunctie: als praktijkas-
sistente en als praktijkondersteuner.
Sjou$e de Boer is inmiddels a[ bij meer
mensen bekend als onze praktijkon-
dersteuner op geestelijk gezondheids-
gebied. Bij psychische problemen zoals
bijvoorbeeld piekeren, somberheid of
angst kan zij handvatten geven ter ver-
Uchting of doonrerwijzen waar nodig.
Dit alles uiteraard in overleg met uw
huisarts. Een nieuw gezicht is Susanne
Fledderus. Zij is atweer een heet stuk
op weg met haar opleiding tot huisarts.

Zij werkt in onze praktijk tot 1 septem-
ber a.s. en is alleen op dinsdag niet in de
praktijk, omdat zij dan scholing volgt op
het huisartseninstituut in Groningen. Zij
wordt m.n. begeleid door Kees de Koning.
Dit alles brengt met zich mee dat wij als
praktijk een nog uitgebreider voorzie-
ningenpakket hebben dan voorheen.
Hiermee in verband staat de huidige ver-
bouwing aan de voorkant van de prak-
tijk. Deze is bedoetd om de privacy rond
de balie te vergroten en de wachtruimte
te verbeteren. Eindjanuari hopen we de

aannemer (familie Huisman) te kunnen
bedanken voor de door hen uitgevoerde
verbouwingswerkzaamheden. Tenslotte
mag niet onvermeld blijven dat onze
praktijk ook dit jaar weer is geaccredi-

teerd. Als (opleidings)praktijk proberen
we zoveel mogelijk te handelen naar de
professionele standaard, zoals u die van
ons verwacht. Doordat alle medewerkers
hierbij betrokken zijn, hopen we met dit
keurmerk voor u te waarborgen dat onze
zorgvertening kwalitatief goed is en blijft.
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Wist u dat ???
IJlst 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 IJlst 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 kij kd asen : open 

:i ií fiïï",'à ï:l,i:;ïïJ,ï Iffi l;ïï.ïo u u,
De veilingdagen zijn op 17 t/m 25 februari 20l4t 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, komt andermaal!!

-,Aldi,;,ïryslan
I u e i I i n g h u i s


